
 

Koolialguse kõige kiirem aeg on 

asendumas sisse töötatud rütmiga. 

Uued õpilased ja õpetajad on vastu 

võetud ja koolipere igapäevaellu 

sulandumas. Sel sügisel siis lausa 

kolm esimest klassi, I a, I b ja 

väikeklass, kokku 29 õpilasega, mis 

on käesoleva sajandi rekord. 

Rekordiline on ka kooli õpilaste arv – 

160. See on rõõmustamise allikas, aga 

paneb ka katsumuste ette: koolimaja 

on kitsaks jäänud. Kõik ruumid, mis 

võimalik, on õppetöö tarbeks 

kasutusele võetud, ent suurema 

õpilaste arvuga klassides on 

liikumisruumi napilt. 

Kuid tähtsam kui ruumid on see, mida 

ja kuidas nende sees õpitakse ja 

õpetatakse. Ääsmäe kooli õpetajad 

peavad oluliseks koostööd: üksteise 

toetamist ja üksteiselt õppimist. Sama 

püütakse edasi anda ka õpilastele. 

Kolmas koostöö osapool on kindlasti 

lapsevanemad. Ilma tiheda koduga 

side pidamiseta ei ole tänapäeva 

õpilast võimalik hästi õpetada ega 

kasvatada. Laps, kool ja kodu peavad 

olema kõik ühel poolel.  
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Hea koostöö tulemusena kooli lapsevanemate hoolekoguga 

oleme juba saanud parema kooli kodukorra ja täiustanud 

õppekava. Nende dokumentide alusel käib koolis elu ja 

õppetöö. Kuidas kool endale 2012. aastal püstitatud 

eesmärkide täitmisega hakkama on saanud, sellele annab 

vastuse peatselt valmiv sisehindamise aruanne. 

Kooli praegune arengukava saab selle kooliaasta lõpuks 

täidetud ja koostamisel on uus – aastateks 2016-2020. Sellesse 

ootame ettepanekuid kõigilt huvigruppidelt.  Kindlasti oleme 

ootusärevad koolistaadioni ehitamise osas: praegu käib vilgas 

projekteerimistegevus lähteülesande sõnastamisel ja valmis 

peaks staadion saama järgmise õppeaasta alguseks. 

Mis puudutab õppetöö täiustamist, siis paneme koolis 

jätkuvalt suurt rõhku tugisüsteemide loomisele. Lisaks 

senisele ühele väikeklassile avasime sel aastal ka teise ja 

alustasime õpiabitundidega. Kiiresti muutuvas ühiskonnas on 

lapsed väga erinevate oskuste ja teadmistega, kuid igaüks väga 

väärtuslik. Selle nimel, et kõigist kasvaksid ühiskonnas oma 

koha leidnud ja tunnustatud inimesed, peab kool olema 

paindlik ja avatud uuele. Kogu aeg tuleb otsida tasakaalu 

traditsiooniliste väärtuste hoidmise ja uute väljakutsete vahel. 

Üks selliseid traditsioone, mis me sel aastal ellu tagasi tõime, 

on koolivorm. Kui ühtne vorm võib olla ahistav, siis võib ta 

olla ka turvaline ja ühendav. Esimene kooliveerand on 

näidanud, et aina enam õpilasi ja lapsevanemaid on 

koolivormi vastu võtnud ja seda kantakse vabatahtlikult ning 

pigem uhkusega. Loodan, et see suund jätkub. Soovin, et nii 

nagu meid saab arvult pisitasa rohkem, kasvab ka meie kooli 

vaimsus ja maine kodukohas ning kaugemalgi, ühiste 

pingutuste viljana.  

Jõudu ja meelteteravust uueks õppeveerandiks! 

 

Teie Jaanus Kallion, 

koolidirektor  

Ääsmäe Põhikoolis alustas 2015. aasta 1. septembril kooliteed 29 õpilast 

I B klassi õpilased  

 

Ly Ann,  

Arno,  

Kristjan, 

Maibret, Marten,  

Lisanne,  

Gregori, Janeli,  

Vladimir,  

Angelina, Jan,  

Laura ja Kalev. 

Õpetaja Siiri Jantson 

õpetab Ääsmäe 

koolis ka esimest 

aastat 

I A klassi õpilased  

 

Marii,  

Martaliisa, Reelika,  

Karmen Lisette, 

Triinu-Liis,  

Sandra,  

Maria Elizabeth,  

Aakon,  

Kristofer, Juhan,  

Kerdo, 

Kaspar Karlis,  

Romet ja Hugo.  

Õpetaja Merle Laretei 
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30. septembril tõsteti esile ja tänati Rahvusooperi Estonia 

talveaias konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ laureaatideks 

osutunud Harjumaa haridustöötajaid, kelle seas oli ka Ääsmäe 

Põhikooli inglise keele õpetaja Anu Ariste. Õpetaja Anu 

Ariste pälvis koos teistega Harjumaa aasta õpetaja 2015 tiitli 

põhikooli õpetajate kategoorias. 

Ääsmäe Põhikool esitas õpetaja Anu Ariste 2015. aasta 

Harjumaa aasta õpetaja 2015 kandidaadiks kevadel, 

põhjendades oma valikut alljärgnevaga. 

Õpetaja Anu Ariste on õpetanud Ääsmäe koolis inglise keelt 

2005. aastast saadik. Õpetaja Anu arvestab iga õpilase 

võimeid ja isikupära. Ta on tasakaalukas ja osavõtlik õpetaja, 

kes hoiab end kursis uute õppemeetoditega ja võtab palju ette 

ka väljapool õppetunde. Lisaks valmistab ta õpilasi ette 

olümpiaadidel ja ainepäevadel hästi esinemiseks. Lisaks 

sellele on õpetaja Anu Ariste olnud neli aastat kooli 

õpilasomavalitsuse töö suunaja. Neil aastatel on õpilaste 

algatusel ja korraldamisel aset leidnud toredad ülekoolilised 

sündmused ja ettevõtlikumad õpilased on löönud kaasa kooli 

dokumentide – arengukava, õppekava, kodukorra, 

üldtööplaani jms – koostamisel. 

Tänu õpetaja Anule osalesid Ääsmäe kooli õpilased 

põhikoolide rahvusvahelises koostööprojektis Comenius, 2008

-2010 projektis S.P.E.E.C.H (koostöö Iirimaa, Wales´i, Eesti 

ja Taani koolide vahel) ja 2011-2013 projektis Healthy 

Lifestyle: Comparing Lifestyle of Students in Europe (koostöö 

Taani, Eesti, Austria, Iirimaa, Wales´i, Hispaania ja 

Prantsusmaa koolide vahel). Neis projektides osalemise 

tulemusena on Ääsmäe kooli õpetajad saanud tutvuda teiste 

Euroopa riikide hariduseluga ja õpilased käia Inglismaal 

keelelaagris.  

Õpetaja Anu Ariste osaleb Rahvusvahelise Naiskoolitajate 

Ühingu Delta Kappa Gamma Eesti organisatsiooni tegevuses 

ja oli 2013-2015 selle ühingu Eesti president. 

 

Mida hindavad 9. klassi õpilased oma õpetajas? 
Õpetaja Anu on  abivalmis, hooliv, sõbralik, rõõmus ja 

positiivse suhtumisega, ta oskab õpetada ja teeb õppimise 

toredaks.  Ta tahab, et õpilastel hästi läheks. Üks kahest 

õpetajast, kes mulle naeratab. Õpetaja Anu mõtleb vist kõige 

rohkem õpilastele. Ta tahab, et meil oleks hea koolis käia ja et 

me saaksime väga huvitavates üritustes kaasa lüüa. Ta toetab 

meie mõtteid, kui  midagi välja pakkuda. Kui abi küsida, aitab 

ta alati. Näha on, et ka tal on raske, aga ta püüab positiivne 

välja näha. Anu on parimatest parim klassijuhataja ja inglise 

keele õpetaja. 

Ääsmäe koolipere õnnitles õpetaja Anu Aristet aasta õpetaja tiitli pälvimise puhul õpetajate päeval. 

Koolis on uued õpetajad 

I väikeklassi õpetaja Kristina Argel oma kahe õpilase Hugo ja Uku Robertiga, ajaloo õpetaja Petra Koger, muusika õpetaja 

Merike Raudkivi ja esinemisõpetuse õpetaja Toivo Värbu. 
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Käisime Rabivere rabas 

See kõiki meid sügavalt tabas 

Sõime mõne mustika  

Väga suure lustiga 

Rabas väga palju vajus 

Giid seda hästi tajus 

Seal kus palju turbasammalt on  

Kindlasti on peidus ka mõni konn 

Kellel jala otsas kummikud  

Ei tekitanud mätastel ummikut 

Kellel aga tossud varba otsas 

Noppisid mustikaid mätta otsast 

Vett me Kõnnu järvest jõime  

Bussis oma snäkid sõime 

Koju palju vett me tõime 

Kodus rõõmust tantsu lõime 

 

Meie õppekäik Rabivere rappa  algas 

Kohila koolis, kus oli tund raba kohta 

ning uurisime ka turbasammalt. Seal 

ootas meid õpetaja Anett. 

Kõndisime ümber Kõnnu järve, see 

olevat üks ümaramaid järvi Eestis  ning 

siiani pole teada, kuidas see järv tekkis, 

kahtlustatakse koguni meteoriiti. Kostus 

linnulaul, lehed lendlesid ja puud 

sahisesid. Kõik oli nii ilus! Me 

kõndisime mööda laudteed ja arutasime, 

mis taimed raja kõrval kasvavad. 

Vaiksetel hetkedel oli kuulda, kuidas tee 

praksus. Kui Andero täiest jõust vastu 

maad hüppas, oli tunne, et teised 

kerkivad õhku, pinnas meie all vetrus. 

Meile näidati, kui sügav on älves, 

selgus, et umbes 8 meetrit. 

Leidsime metsast pudeli, tegime sambla 

sisse augu, panime sinna pudeli, 

astusime veel kannaga peale ja pudel 

oligi teel rabasügavustesse. 

Sõime marju: sinikaid, mustikaid, pohli, 

jõhvikaid ja maitsesime ka rabavett. 

Metsas uurisime taime- ja loomaliike 

tahvelarvutist. Peale seda, elagu 

kummikud! Kõik, kellel olid jalas 

kummikud, said tulla retkele ümber 

Kõnnu järve, teised pidid Kõdusoo 

metsas ringi uitama. Alati ei aita ka 

kummikud, Kärolil õnnestus astuda 

valesse kohta ja vesi tungis üle 

kummikusääre, pärast  pidi vee 

kummikust välja kallama, nagu filmis. 

Kuna rabajärvel pole korralikke kaldaid, 

siis ei saanud me päris mööda kallast 

kõndida, ent kuna rabas puud väga 

kõrgeks ei kasva, nägime seda imeilusat 

sillerdavat sinist järve, mille ümarates 

äärtes oli ilusat rohelist turbasammalt 

ning mõni üksik mänd – see kokku oli 

vääramatu kunstiteos loodusest.  

Mõned samblad polnud üldse sambla 

moodi, vaid hoopis nagu väikesed 

kuusepuud. Seal leidus ka palju seeni – 

mürgiseid ja söödavaid.  Isegi looma 

luud vedelesid maas. Saime teada, et 

raba kõige kaunimad ja rohelisemad 

kohad on just kõige ohtlikumad, 

nendesse võib nii sügavalt sisse vajuda, 

et keegi sind enam kunagi ei näe. 

 

 

Loo autorid on 6. klassi õpilased,  

toimetanud klassijuhataja 

Teaduse ja 

programmeerimise 

huvilistele noortele on 

sellest õppeaastast 

Ääsmäe Põhikoolis 

kaks uut ringi. 

Teisipäeviti 7. ja 8. tunni ajal toimub 

meie loodusainete klassis I-II 

kooliastme õpilastele teadusring ning 

reedeti samal kellaajal samas kohas 

robootikaring, mis on samuti suunatud 

I-II kooliastme õpilastele.  Teadusringi 

eesmärk on tõsta ja hoida õpilaste huvi 

loodusteaduste vastu. Esimesel 

veerandil tutvusime vedelike 

omadustega mitmete põnevate katsete 

abil ning nende käigus saime näiteks 

värvilise kihilise vedeliku, värvilised 

lilleõied ja kasvatasime soolakristalle. 

Muu hulgas avastasime ringitundides 

ka arvutimaailma, et tutvuda erinevate 

vahvate rakendustega. Meie tegemistel 

saab silma peal hoida blogis 

teadusring.weebly.com. 

Robootikaringis ehitame LEGO 

Mindstorms EV3 komplektidega 

roboteid, mis liiguvad ringi ja täidavad 

erinevaid ülesandeid. Huviringi 

eesmärk on arendada õpilaste tehnilist 

mõtlemist, loovust ning 

meeskonnatööd. Valminud robotitega 

viime läbi ka mitmesuguseid võistlusi. 

Alates oktoobrist toimunud 

ringitundides oleme jõudnud valmis 

ehitada baasrobotid ning pannud need 

liikuma otse, tegema erinevaid helisid 

ja näitama ekraanile erinevaid pilte. 

 

Õpetaja Merit  Baranin 

Ajarändurid 

3. klass käis 30. septembril Rocca al 

Mare Vabaõhumuuseumis vanaaja 

koolitunnis. Terve esimese veerandi 

õpiti inimeseõpetuse tundides vanade 

eestlaste eluolu. Nii oli tore minna 

vaatama, missugused on taluhooned 

tegelikult. Sepa talu erinevaid hooneid 

külastades oli põnev mõelda ennast 

sada aastat tagasi elanud inimeste 

igapäevaellu. Jalutuskäik viis meid 

edasi punase hoone juurde, mis oli 

koolimaja. Läksime kaema, kuidas 

vanasti koolis käidi. Enne tundi 

kontrollis õpetaja üle kõikide laste 

küünealused ja käte puhtuse. Vaatas 

üle, et kõik õpilased istuksid sirgelt, 

kuulaksid hoolega ja enne vastamist 

kätt tõstaksid. Kõige raskem oli 

vastamise ajal püsti tõusmine, mida 

tänapäeval enam nii sageli ei tehta. 

Väga rangelt oli keelatud kaasõpilasele 

etteütlemine. Alguses loeti palvet, nii 

nagu vanaajal enne tunde tehti. Tunni 

aja jooksul harjutati selget ja hoolsat 

veerimist, sulega kirjutamist ning 

rehkendust, just nii nagu koolipreili 

nõudis. Koolipäev lõppes laulutunni ja 

palvega. Oli tore ajas rännata.   
                               

                              Õpetaja Helje Kala 

Täna lähen rappa, seal taimi ma ei tapa 
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Ääsmäe kooli õpilased käisid keeleõppereisil Inglismaal 

Augusti lõpus olid Ääsmäe kooli 8. ja 9. 

klassi õpilased nädal aega Inglismaal 

Broadstairsis keelt õppimas. Kent 

School of English on meile tuttav juba 

kahe aasta tagant, kui esimese rühmaga 

õppimas käisime, keeleõppega on seal 

tegeletud üle 40 aasta. Broadstairs on 

imearmas ligi 20 000 elanikuga linnake 

Inglismaa kagurannikul otse Põhjamere 

kaldal.   

Sel nädalal, kui meie õpilased õppetöös 

osalesid, oli koolis kokku ligi 500 

õpilast Euroopast ja mujalt. Seega võib 

öelda, et tegemist oli tõeliselt 

rahvusvahelise seltskonnaga. Ühes 

klassis olid koos erinevad rahvused 

vastavalt oma keeletasemele, mis 

tähendas, et ühiseks suhtluskeeleks oli 

inglise keel. Põhirõhk tundides oligi 

suunatud suulise kõne ja 

suhtlemisoskuse arendamisele. Keele 

õppimist ja praktiseerimist toetas hästi 

ka see, et kõik elasid kohalikes nn 

kasuperedes. Sai tutvuda ja osa saada 

tavalise inglise pere elust, süüa nende 

toite, kasutada kraanikaussi, millel on 

eraldi kuuma- ja külmavee kraan, 

õppida liiklema maal, kus kogu liiklus 

on meie jaoks täiesti valepidi. Saime osa 

selle riigi kultuurist ja tavadest – lisaks 

õppimisele korraldati erinevaid 

pealelõunaseid ja õhtuseid tegevusi. 

Veetsime toreda pealelõuna Canterburys 

ja päeva Londonis. Õpilastele jäi 

meelde inglaste viisakus, mis tõepoolest 

ei ole ainult legend. 

Kindlasti tundis igaüks rõõmu sellest, et 

sai oma keeleoskust proovile panna ning 

veenduda, et inglisekeelses keskkonnas 

saab täiesti kenasti hakkama. Oluline on 

see, et keelt ei õpitud ainult tunnis, vaid 

kogu aeg ja igal pool – uute sõpradega 

suheldes, peres, poes, tänaval, seega 

täiesti ehedas keskkonnas.  

 

                               Õpetaja Anu Ariste 

Rabivere rabas ei käinud ainult õpilased, vaid ka Ääsmäe kooli õpetajad (paremal). Õpetajate päeva eel pühendusid õpetajad tervislikele eluviisidele: õppisid 
kooli kokandusklassis tervislikke toite valmistama ja rändasid Rabivere rabas, püüdes viimaseid ilusaid hetki looduses. Mõnelgi said jalad märjaks ja juhtus 

sedagi, et maa päris jalge alt ära kadus. Õpetajate päeval said õpetajad aga puhata, kui 9. klassi õpilased nende eest tunde andsid.  

Allpool pildikesi õpetajate päevast: 9. klassi õpilased õpetajatena ja päris õpetajad võistlustules endast kõike andmas. 
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Möödunud suvel osalesid 

Tantsutrollid XXXII Lääneranniku 

Päevadel Kanadas Whistleris. 

 

Tsiteerides eesti kirjandusklassikat: „Et 

kõik ausalt ära rääkida, pean alustama 

algusest …“. Ehk siis päevast, mil minu 

tütar Eliisa koju tuli ning küsis silmad 

põlemas peas, kas ma ikka tean, kus 

toimuvad järgmised, nüüdseks 

möödunud, Lääneranniku Eesti Päevad. 

Ja enne, kui minu mõtlemis- või 

kõnevõime töölegi jõudis hakata, kõlas 

üle korteri joovastav hüüe: „Whistleris!“ 

Olime nimelt neli aastat tagasi 

külastanud seda paika, mille looduse ilu 

ja adrenaliinirikkad ajaveetmise 

võimalused avaldasid kustumatut muljet. 

Ja seda lastele näidata ning samas 

tantsida niisugusel üritusel! Tundus 

hullult äge ja samas utoopiline. 

Nii kirjutasingi peakorraldaja Olev 

Rummile, et kas ja kuidas ja … 

27. veebruaril oligi tantsupidude 

ülevaatuste karmi korra ja sõnastusega 

harjunud laste meelest „ülevaatus“. 

Tegelikult käis Olev meil lihtsalt külas. 

Vaatas tantse, filmis, kiitis ja soovis 

jõudu toetajate leidmiseks ning ütles: 

„Nägemiseni Whistleris!“ 

Ja algas maraton. Väga raske, 

kogemustrikas, tagasilöökidega 

sponsorite otsimise maraton. Leidsime 

nii toetajaid, sõpru, fänne kui ka tuimalt 

kõrvaltvaatajaid ja hukka mõistjaidki. 

Aga ettevalmistusprotsessi jäi ka 

hoolikas repertuaarivalik, lisa 

tantsuproovid tuluõhtu kontserti ja reisi 

tarvis, rahvarõivaste võimalikult soodne 

ülesputitamine ja täiustamine, 

kaasavõetavate kingituste valimine  ning 

pidev suhtlemine korraldajatega. 

Ja teoks see kõik sai. Ära käisime. 

Olime üks väike kild ligi tuhandest 

eestlasest, kes koos kaugel Põhja-

Ameerikas oma ühist pidu pidas: laulsid-

tantsisid ning samas  väga tõsiselt 

eestluse hoidmise murekohtadest 

rääkisid ja neile lahendusi leida püüdsid. 

Usun, et oma põhirolli – tantsimise – 

sooritasime hästi. Jäin lastega väga-väga 

rahule! Nende esinemiste 

emotsionaalsus üllatas mindki. Ja olen 

täiesti veendunud, et mida päev edasi, 

seda rohkem lapsed püüdsid või ka 

lihtsalt süttisid kiitusest, tähelepanust ja 

siirast huvist nende vastu – see innustas.  

Ja ei innustanud see sugugi  ainult lapsi. 

Eks õpetajalgi kasvasid vahel justkui 

tiivad, paranes eneseusk ja veendumus, 

et on täiesti olemas teismelisi, kes 

fännavad rahvatantsu ja tantsimist. 

Meie üheksasse päeva, kuus Whistleris 

ja kolm Vancouveris, mahtus ujumine 

maalilises mägijärves, lõputult 

jalutuskäike olümpialinnakeses, 

gondlisõidud mägede tippudesse ja ühelt 

tipult teisele, indiaanimuuseumi 

külastus, esinemine oma tantsukavaga 

avatseremoonia eel ning koos 

indiaanlastega avatseremoonial, 

esinemine rahvapeol, kohtumine 

ümisejaga, laulupidu, tantsupidu, 

fotojaht Whistleris, lõpupidu, Capilano 

silla külastus, Vancouveri akvaarium, 

Stanley park, Burnaby 

vabaõhumuuseum ning lõpuõhtusöök 

tänutantsudega koos Bella ja Liliga. 

Lisaks huvitavaid toiduelamusi, pisut 

šoppamist, karussellisõit ja kindlasti 

unustasin midagi.  

Keda aga kindlasti ei unusta, need on 

inimesed, keda julgen siiralt ja südamest 

nimetada meie uuteks ja headeks 

sõpradeks – kõik sealsed korraldajad, 

samuti kohal olnud Eesti 

Kultuuriministeeriumi ning ETV 

esindajad.  

Ja lahkumisel öeldi meile päris mitmel 

korral:   „Kohtumiseni kahe aasta pärast 

Los Angeleses!“ Ning enam ei olegi 

selles mõttes nii palju utoopilist, lihtsalt 

vägev ja ilus ja midagi, mille nimel tööd 

teha, mille poole püüelda! 

Mõned mõttekillud veel: tegelikult on 

ikka väga tore, et näoraamat kauged 

sõbrad igapäevaselt käeulatuses hoiab. 

Nii armas on hommikul ärgates näha, et 

keegi neist taas mõnd meie uut tantsu-

uudist või fotot märganud  on.  Uutest 

reisidest unistamine seob tantsurühma 

liikmeid omavahel ning kindlasti ka 

tantsurühma kui tervikut tantsijatega 

kogu maailmas. Ja ei ole väga oluline 

rühmas osalejate arv, oluline on 

osalejate suhtumine.  Peaaegu iga karu 

saab panna tantsima, talle saab kavas 

anda oma rolli, aga näha sädet tantsijate 

silmis, kui paluda neil osaleda 

nädalavahetusel seminaril või kuulda 

vaimustust uute tantsude konkursil 

osalemise mõttest, tehes koolivaheajal 

selleks pika tantsupäeva - ma arvan, et 

see on õnn, minu õnn. 

 

Õpetaja Piret Kunts 

Kuidas Tantsutrollid vallutasid ühe unistuste tippudest 

Ansambel Kellawärk koosseisus Reigo Ahven (löökriistad ja sõnaline 

osa), Andreas Lend (tšello), Villu Vihermäe (elektritšello) ja Andres 

Kungla (kontrabass) pani saalitäie õpilasi kaasa elama muusika-aasta 

puhul toimunud kontserdil. 

Veerandi viimasel päeval külastasid folklooriõpetaja Tiina Selke 

juhendatavad Tallinna Ülikooli tudengid Ääsmäe kooli ja viisid läbi 

viis huvitavat muusikalist töötuba. 
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Suvised võistlused 

Ääsmäe kooli õpilaste head sportlikud 

saavutused jätkusid suvevaheaja alguses 

juunikuus, kui õpilased võistlussarja TV 

10 Olümpiastarti Harju maakonna 

finaalis võistlesid. Nooremate poiste seas 

saavutas I koha ja mitmevõistluse võidu  

Klaus Laurik 3935 punktiga. 

Säravaim tulemus sündis Klausil 

kõrgushüppes, kui ta ületas 1.45 m.  

Paremate sekka jõudis veel Lisanne 

Nurk, kes saavutas 4. koha 4653 

punktiga.  

Soomes toimunud Youth Athletics 

Games kergejõustikuvõistlustel 

saavutas parima tulemuse samuti Klaus 

Laurik, kui  ületas kõrgushüppes 1.35 

m, millega saavutas 3. koha. Seitse aastat 

meie koolis õppinud Rauno Miller 

saavutas samuti koha esikolmikus, kui 

tõukas 4-kilost kuuli üle 13 meetri ja 

heitis ketast 45 meetri peale. Nn 

koostöömedaleid, mis antakse klubi kahe 

parema võistleja tulemuste 

kokkuliitmisel, kogunes päris palju.  

Augustikuus käisime väikelaste 

kergejõustikuvõistlustel Rakveres, kus  

said mitmedki Ääsmäe kooli 

kasvandikud medali kaela. Vanema 

venna jälgedes käiv Joonatan Jürimaa 4. 

klassist saavutas esikoha 60 m 

tõkkejooksus ja teise koha kõrgushüppes 

tulemusega 1.15 m. Kristo Kondrov 2. 

klassist sai II koha 400 m jooksus ja tuli 

palliviskes III kohale.  
 

Uuel õppeaastal uue hooga 

10. septembril toimusid maakondlikud 

meistrivõistlused staadioni teate-

jooksus. Ääsmäe kooli õpilased 

saavutasid kolm neljandat kohta. Kõige 

enam tõstaksin esile 8.-9. klasside 

pendelteatejooksu tulemust, milles 

õige napilt jäime medalist ilma. Sarnaselt 

läks 6.-7. klassi tüdrukutel, kes 

esinesid hästi nii 4x400 m teatejooksus 

kui ka 4x100 m teatejooksus. Samas on 

mul hea meel selle üle, et teist aastat 

järjest on Ääsmäe kool Harjumaa parim 

põhikool kergejõustikus (arvestatakse 

sisekergejõustiku meistrivõistluste ja 

staadioni teatejooksu meistrivõistluste 

tulemusi kokku). 

16. septembril Haapsalus aset leidnud 

Hiiu-, Lääne- ja Harju maakonna 

sõpruskohtumisel kergejõustikus tuli 

esikolmikusse 2003.-2004 a sündinud 

võistlejate hulgas Klaus Laurik, 2005.-

2006. a sündindute seas Joonatan 

Jürimaa ja 2007.-2008. a sündindute 

seas Kristo Kondrov. Jaagup Sule 

saavutas Jürimaa järel II koha.  

19. septembril toimus Laagri staadionil 

Saue Valla Sügisjooks, kus esikoha  

2004.-2005. a sündinud tüdrukute hulgas 

saavutas Mia Emilia Rõõmusaar 5. 

klassist. Mia õde Simona Rõõmusaar tuli 

2006.-2007. a sündinud tüdrukute seas II 

kohale. Taas oli võistlustules Kristo 

Kondrov, kes sedapuhku saavutas II 

koha . 

20. septembril toimus Tallinnas võistlus 

Kooliõpilaste Sügis Cup 2015, kus 

võistles kaks Ääsmäe poissi, Fred 

Vaiknurme ja Klaus Laurik 6. klassist. 

Esmakordselt hüppas Fred end 

kaugushüppes 4-meetriste klubisse 

tulemusega 4.01 m, mis andis III koha. 

Palliviskes jäi Fred teiseks. Kaks 

esikohta võitis Klaus, kes viis 

kaugushüppes oma isikliku rekordi 4.51 

m peale. Teise medali võitis  Klaus 

palliviskes ning lisaks veel hõbemedali 

60 m jooksus. 
 

Eesseisvad võistlused 

Kui novembrit peetakse pangavahetus-

kuuks, siis koolispordis võiks see 

tinglikult olla rahvastepallikuu. 

Võistlema lähevad nii poisid kui 

tüdrukud 2.-3. klassist ja 4.-5. klassist.  

Detsembris algavad taas TV 10 

Olümpiastardi võistlused, kus  esialgu 

võisteldakse maakonna tasemel ja 

seejärel pääsevad kooli paremad 

vabariigi tasemel võistlema. Enne jõule 

osaleme Audentese lahtistel 

meistrivõistlustel kergejõustikus.  
Koolisiseselt toimuvad detsembris 

meistrivõistlused akrobaatikas. Nagu 

eelmisel aastal liidetakse ka tänavu 

kokku kõigi alade (krossijooks, 

akrobaatika, suusatamine, kergejõustik) 

tulemused ja kevadel saavad 

vanusegruppide (1.-3. klass; 4.-6. klass; 

7.-9. klass) paremad koondtulemuste 

alusel auhinnad. 

             

Õpetaja Kristjan Küttis 

Kiiremini, kõrgemale, kaugemale! 

Ohutus eelkõige 

30. septembril pidasid I klassidele loengu politseinikud. 

Korrakaitsjad uurisid, mida kõige väiksemad koolilapsed 

teavad liiklusest ja enesekaitsmise võimalustest. Mida 

lapsed ei teadnud, seda neile räägiti. Iga laps sai 

kingituseks liiklusaabitsa. 

 

Teise ohutusabinõuna viidi sel veerandil läbi ülekooliline 

evakuatsiooniõppus, milles mängiti läbi tulekahju 

puhkemise korral koolimajast lahkumine. Õppust jälgis 

ka Päästeameti esindaja, kes andis toimunule kiitva 

hinnangu.  
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Meie kooli sünnipäevapilt 15. septembril 2015 

26. okt 8. klassi loodushariduslik õppekäik (loodusvööndid, botaanikaaed) õpetaja Siret Saarniit 

27. okt 2. klassi loodushariduslik õppekäik (Muraste Lk, avastusretk looduse igapäevaellu) 2.kl õpetajad Liina Tamm ja Elili Orav 

nov-dets 5. klassi loodushariduslik õppekäik (RagnSells ja Tallinna Vesi) õpetaja Siret Saarniit 

26-30. okt Harjumaa 2015. a koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis, tüdrukud 4 - 5 kl õpetaja Kristjan Küttis 

28. okt Lapsevanemate üldkoosolek. Loeng teemal Tõhus kool= hoolivad õpetajad, 

lapsevanemad ja õpilased 

direktor Jaanus Kallion 

27. okt - 10. 

nov 

Ääsmäe Põhikooli MV rahvastepallis õpetaja Kristjan Küttis 

2.-6. nov Harjumaa koolidevahelised MV rahvastepallis 4.-5. kl poisid õpetaja Kristjan Küttis 

nov Harjumaa vokaalansamblite festival õpetajad Merike Raudkivi, Piret Kunts 

nov Geograafia esimene teemapäev Lool (8. kl) õpetaja Siret Saarniit 

16.-20. nov Harjumaa koolidevahelised MV rahvastepallis 1.-3. kl poisid õpetaja Kristjan Küttis 

18. nov 7. klassi loodushariduslik õppekäik (Kalad, Loomaaed) õpetaja Siret Saarniit 

23.-27. nov Harjumaa 2014.a koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis kuni 3. kl tüdrukud õpetaja Kristjan Küttis 

nov Kadripäeva moeshow õpilasesinduse koordinaator 

Anu Ariste, 

õpilasesindus 

25. nov Eesti koolinoorte XIII mälumängu meistrivõistlused õpetaja Siret Saarniit 

26. nov Kodanikupäeva mälumäng õpetaja Petra Koger  

 29. nov Advendikontsert LC Laagri huvijuht 

huvijuht Piret Kunts 

1. dets TV10 OS Harjumaa 2016. a finaalvõistluste I võistlus õpetaja Kristjan Küttis 

2. dets 8.-9. klasside inglise keele olümpiaadi Harjumaa voor õpetaja Anu Ariste 

30.nov,7.,14.,

21.dets 

Advendihommikud huvijuht Piret Kunts 

  

5. dets TV 10 OS I etapp õpetaja Kristjan Küttis 

dets Ääsmäe Põhikooli MV akrobaatikas õpetaja Kristjan Küttis 

11. dets Üleriigilise geograafia olümpiaadi piirkonnavoor õpetaja Siret Saarniit 

16. dets Kergejõustiku jõuluvõistlus õpetaja Kristjan Küttis 

21. dets II veerandi hinded välja õppealajuhata Riina Kink 

22. dets Kooli jõulupidu ja jõululaat huvijuht Piret Kunts 

  

http://www.harjusport.ee/spordialad/rahvastepall
http://www.harjusport.ee/spordialad/rahvastepall

