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Birgit Danneberg - 2. kl 

Karolin Suits - 2. kl 

Kirsi-Iti Reinu - 2. kl 

Mia Liisa Kolkanen - 2. kl 

Pärle Tehva - 2. kl 

Signe-Liis Busch - 2. kl 

Aaron Hakkaja - 3. kl 

Katariina Pertel 3. kl 

Liisa Keller - 3.  kl 

Rene Filippov - 3. kl 

Simona Rõõmusaar - 3. kl 

Ken-Martti Piibar - 4. kl 

Priidik Kiilberg - 4. kl 

Brita Männaste 5 - kl 

Kelli Puhm - 5.kl 

Laura Tikka - 5. kl 

Mia Emilia Rõõmusaar - 5. kl  

Gerli Peet - 5. kl 

Keili Oks - 6. kl 

Liisa Tikka - 6. kl 

Anette Kõu - 7. kl 

Keity Kannel - 7. kl 

Lisanna Jürimaa - 7. kl 

Lizette Lara Kamm - 7. kl 

Renata Kiilberg - 7. kl  

Alice Vaiknurme - 8. kl 

Margo Maltis - 8. kl 

Riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“  

tunnustatakse: 

Meeleolukat suve! 



2 

Oli tegus kooliaasta 
Peatselt jääb selja taha 2015/16 

õppeaasta. Julgen öelda, et oli töine ja 

tegus kooliaasta. Igapäevast õppetööd 

toetasid mitmed sügisel alustanud uued 

huviringid: robootika-, teadus- ja inglise 

keele ring. Kindlasti jätkame nendega ka 

uuel õppeaastal. Kahju, et ei õnnestunud 

laste hulgas populaarsele kaberingile uut 

juhendajat leida. Aga ehk õnnestub see 

uuel aastal. 8. klassi õpilaste hulgas 

leidis positiivse vastuvõtu uus õppeaine 

esinemisõpetus. Esimesi tõsisemaid  

töövilju selles aines nägime kevadel 

loovtööde kaitsmisel. Õpilaste 

esinemised olid varasemaga võrreldes 

avatumad, julgemad ja vabamad.  

Loodan, et panime aluse kooli uuele 

traditsioonile, õpilaskonverentsile. 

Õnnestunud konverentsipäevad annavad 

julgust ja indu üritust jätkata ka uuel 

aastal. Kuna Ääsmäe kool saab 230-

aastaseks, siis küllap saame konverentsi 

temaatikaks  materjali kooli ajaloost. 

Jaanuarikuus täienes kooli tahvel- 

arvutite park. Üha rohkem kasutatakse 

õppematerjali õppimisel ning 

kinnistamisel interaktiivseid ülesandeid 

ja harjutusi.  

Õppeaasta jooksul on toimunud mitmeid 

kooliväliseid konkursse ja 

aineolümpiaade. Jõudumööda osaleme 

nendel, aga alati võiks osalemine 

aktiivsem olla. Väga häid tulemusi on 

meie õpilased saavutanud geograafia 

teemapäevadel, inglise keele 

olümpiaadil, Nuputa võistlusel ja 

mitmetel spordivõistlustel. Algklasside 

õpilastele toimuvatel teemapäevadel 

sageli ei järjestata õpilasi, vaid tublid on 

kõik, kes innuga osalevad. Esmakordselt 

said meie 8. klassi õpilased kogemuse 

Vabariigi Presidendi väitlusturniiril. 

Õppeaasta viimane auhinnaline koht tuli 

robootikavõistlustelt Laagri Robicitylt. 

31. mail korraldasid loodusainete 

õpetajad ülekoolilise reaalainete päeva. 

Tegevust jätkus kõikidele, alustades 

teadusteatrist ja lõpetades 

Actionboundiga (seiklusmäng 

nutiseadme abil) ning robotite 

meisterdamisega. Üritus andis õpilastele 

hea võimaluse aasta jooksul õpitud 

teadmisi kasutada. 

Suurem osa õpilasi asub uuest nädalast 

suvevaheaega nautima, kuid läbi aegade 

on olnud ikka neid õpilasi, kellel 175 

koolipäevast jääb väheseks ning tuleb 

lisa võtta juunikuust. Kuid küllap saavad 

ka nemad oma vajalikud tarkused kätte 

ja saavad suve nautima  minna.  

9. klassil on ees veel kaks lõpueksamit - 

matemaatika ja valikaine. Ehk andis 

edukas eesti keele eksami sooritamine 

positiivset enesetunnet ka kahe järgmise 

eksami jaoks.  

1.-8. klassi õpilaste õpitulemustest on 

kokkuvõtted tehtud. Tublisid õpilasi 

Ääsmäe koolis jätkub. Kooli 

kiituskirjaga (tunnistusel head ja väga 

head hinded) tunnustatakse 54 õpilast 

ning riikliku kiituskirja „Väga hea 

õppimise eest“  27 õpilast, kelle nimed 

on koolilehe esiküljel. Ainealase 

kiituskirja inglise keeles saab Anette 

Jõgi. 

Tublit tööd on teinud meie 1.klasside 

õpilased, kellel tunnistuselehel on 

sõnalised hinnangud.  

Aitäh kõigile tehtud töö eest! 

Ilusat ning mõnusat suve ! 

Riina Kink 

Õppealajuhataja 

Ääsmäe Põhikoolis toimus 8. aprillil 

esimene õpilaskonverents teemal „Meie 

huvialad“. Igal klassil oli oma 

uurimustöö teema: õpilased selgitasid 

välja, millega tegelevad nende 

klassikaaslased, õpetajad ja vanemad 

vabal ajal. Nagu konverentsi mõtte 

algataja, õppealajuhataja Riina Kink, 

avakõnes ütles, kutsuti selline sündmus 

ellu õppetöösse vahelduse toomiseks. 

Pildil tänab õppealajuhataja Riina 

Kink konverentsi külalist lastekirjanik 

Ilmar Tomuskit, kes imetleb kooli 

savikoja  tööd.   

Lp lapsevanemad! 

Ääsmäe kooli õpilased on saanud juba terve selle kooliaasta kanda 

koolivormi. Koolivorm on kujundatud just meie kooli õpilaste ja 

nende vanemate soove silmas pidades mugavaks ja praktiliseks 

koolirõivaks. Võtsime koolivormi kasutusele sellepärast, et see aitab 

kõiki õpilasi tunda kooliperre kuuluvana.  

Järgmisel õppeaastal tahame näha koolivormi iga õpilase seljas ja 

selle kandmist nõuab ka kooli kodukord. Just praegu on õige aeg 

koolivormi soetamiseks või selle täiendamiseks. Tuletame Teile 

meelde, et uueks õppeaastaks koolivormi tellimise periood on juba 

alanud ja kestab 15. juunini. Kui te koolivormi nüüd tellite, saate 

tellitu kätte alates 26. augustist koolimajast. Koolivormi saab tellida e

-poe kaudu ja vajadusel on võimalik suurusi proovida ka ettevõtte 

Norrison OÜ vabrikupoes Tallinnas. Kõik koolivormiga seotud 

informatsioon on üleval kooli kodulehel. 

Ühe lapsevanema algatusel loodi Facebooki ka grupp, kus saab 

väikseks jäänud koolivormiesemeid osta-müüa-vahetada. FB aadress 

on https://www.facebook.com/groups/249829588717190/ 

Jaanus Kallion 

Kooli direktor 
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Tagasi kooli, et edasi anda kogutud teadmisi 
Aprillikuu keskpaigas kutsusime üles 

lapsevanemaid ja kooli vilistlasi osa 

saama meie igapäevasest koolielust. 

Toimus meie kooli „Tagasi kooli“ nädal, 

mil ootasime tundi andma ja kogemusi 

jagama külalisõpetajaid. 

Meil oli hea meel, et meie kutse peale 

reageeriti ning iga klass sai kogeda 

tavapärasest pisut erinevamat koolitundi, 

mõnel klassil õnnestus isegi 3-4 

külalisõpetaja tunnist osa saada. 2.-4. 

klassi õpilased uurisid Kärri Sõelsepalt, 

kuidas tõlgitakse multifilme, koos 

Annmarii Hakkajaga vaadati, mismoodi 

käib toote degusteerimine ja prooviti 

seda teha ka üheskoos. 5. ja 6. klassis 

arutleti, kuidas turvaliselt toimetada 

internetis. Meie kooli vilistlane Angela 

Jüristo  tutvustas sotsiaal-haridustöö 

rõõmusid ja murekohti, lapsevanem Siim 

Valgeväli rääkis köitvalt oma hobist, 

orienteerumisest ja andis juhiseid metsas 

liikumiseks. Ragnari ema tutvustas  

politseiniku töö argipäeva, ta rääkis lahti 

teo ja tagajärje seose, Evelin Mitt andis 

nõu, kuidas kasutada turvaliselt 

pangakaarti, Kaspari ema tutvustas 5. 

klassile  reoveepuhastust ja veeringlust 

jne. Janek Mägi siseministeeriumist 

rääkis vanemate klasside õpilastele 

Euroopa rändekriisist. Õpilaste teadmiste 

pagas täienes teadmistega, mida võib-olla 

igapäevaselt tunnis ei räägita. Samuti oli 

positiivne tagasiside meie lektoritelt.  

Taas tõdeti, et õpetaja töö on väga 

vastutusrikas, kuid samas huvitav. Üks 

lektoritest ütles, et tore oli ennast 

proovile panna laste ees esinejana ja 

pärast hea meel tõdeda, et saingi 

hakkama. 

Veelkord suured, suured tänud 

lastevanematele, vilistlastele jt 

külalislektoritele, kes haarasid  kinni 

võimalusest ja andsid ühe väga vahva 

koolitunni. 

Julgustuseks järgmiseks aastaks ka 

teistele vanematele ja vilistlastele, tulge 

koolitundi ja te saate ühe suurepärase 

kogemuse ning meie lapsed uut ja 

põnevat infot, praktilisi teadmisi ning 

kogemusi erinevatest eluvaldkondadest  

Riina Kink 

Õppealajuhataja  

Vasakpoolsel pildil on kooli tagasi tulnud ja õpilaste ees Annmarii Hakkaja, parempoolsel Siim Valgeväli 

Lühidalt koolis viimasel veerandil toimunust 
 

 

12. aprillil külastas Ääsmäe kooli Kurtna 

kooli delegatsioon eesotsas direktor i ja 

õppealajuhatajaga, lisaks neile veel 

huvijuht ja mitme aine õpetajad. 

Ümarlaua taga vahetati üksteisele 

huvipakkuvaid mõtteid. Kahe enam-

vähem ühesuuruse kooli vahel on palju 

koolikorralduslikku sarnasust ja see tõi 

mõlema kooli inimestele päris palju 

äratundmisrõõmu.  

Sügisel läheme kindlasti uudistama 

Kurtna kooli, et  panna alus mõnele 

koostööprojektile või ühistegevusele. 

26. mail külastas meie kooli Haridus- 

ja Teadusministeeriumi kutsel Ukraina 

haridusjuhtide delegatsioon eesotsas 

aseministriga. Ukraina delegatsiooni 

visiidi peamiseks eesmärgiks oli 

õppida tundma Eesti kogemust 

hariduse rahastamise osas ning tutvuda 

Eesti koolidega. Külalistele anti 

ülevaade õppetegevusest ja selle 

korraldamisest meie koolis ning tehti 

ringkäik koolis. Külalistele pakkus 

huvi see, et Eesti koolid saavad suures 

osas ise otsustada õppekorralduse üle, 

nagu näiteks vaheaegade ja 

hindamisperioodide määramine.  

Lexus kingib sajale Eesti kooliraamatu-

kogule komplekti väärtuslikke popu-

laarteaduslikke raamatuid. 18. mail kingiti 

selle projekti raames 5 raamatut Ääsmäe 

koolile. Raamatud andis üle teadussaate 

Rakett 69 juht Aigar Vaigu (pildil), kes 

rääkis ka põnevast teadusmaailmast. 
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Ääsmäe kooli esimene reaalainetepäev 

31. mail viidi õpetaja Meriti algatusel 

meie koolis esmakordselt läbi 

reaalainetepäev. Alates kolmandast 

tunnist toimusid erinevad töötoad, mille 

käigus 1.-8. klassi õpilased said osa 

robootikast, teadusteatrist ja õues toimu-

nud reaalaineteteemalisest seiklus-

mängust Actionbound. 6.-7. klassil oli 

lisaks üks töötuba silmaringi ja osavust 

arendavate lauamängudega. Külalistena 

said meie üritusest osa ka lasteaia 

vanemad rühmad, kes koos teistega 

vaatasid teadusteatrit ning hiljem said 

õpetaja Kaja  juhitud töötoas ehitada 

legodega.  

Robootika töötubades toimetasid 1.-3. 

klassi õpilased LEGO WeDo 

robootikakomplektidega ning õpilasi 

juhendasid klassiõpetajad Merle ja Helje 

ning tehnoloogiaõpetaja Aivar. Lego 

WeDo robootikakomplekti ühildumine 

arvutiga andis võimaluse ehitada ning 

programmeerida  mootorite ja anduritega 

lihtsamaid mudeleid, et panna need 

liikuma ja näiteks konnakombel 

krooksuma. 4.-8. klassi õpilastel oli 

võimlus tutvuda õpetaja Meriti 

juhendamisel LEGO Mindstorms EV3 

robootikakomplektidega ning program-

meerida oma robotid erinevaid pilte 

näitama, helisid kordama, otse sõitma, 

pöörama või musta joont järgima. 

Päeva raames oli teadusringi õpilastel 

hea võimalus ise organiseerida etteaste, 

et näidata õppeaasta jooksul kogutud 

teadmisi ja oskusi ning saada uus 

esinemiskogemus. Oma lemmikkatseid 

viisid läbi Aaron (3. kl), Priidik (4. kl), 

Brita (5. kl) ja Kelli (5. kl) ning Liisa (6. 

kl). Kiitus neile hästi korraldatud ja läbi 

viidud teadusteatri eest! Publikule osutus 

meeldejäävaimakas katseks Coca-Cola ja 

sooda reaktsioon, mis tekitas ohtralt 

elevust ja rõõmsaid emotsioone. Nii 

mõnigi õpilane lubas katset kodus 

korrata. Teadusringi õpilaste juhen-

damisel toimus veel muna kukutamiseks 

mõeldud seadeldiste valmistamise võist-

lus, kus kõige vastupidavama seadeldise 

valmistas 6.  klassi võistkond.  

Õpetaja Sireti koostatud Actionboundi 

reaalaineteteemaline seiklusmäng kooli-

maja ümbruses sisaldas erinevaid nupu-

tamis- ja mõõtmisülesandeid, grupi liik-

mete vahelisi võistlusülesandeid ning nii 

mõnegi ülesande puhul oli vastuseks 

hoopis luuletus, vahva foto või 

videoklipp. Õpilaste tagasisidest selgus, 

et enamusele tundus seiklusmäng vahva 

ja lõbus. Suurimaks segajaks oli laste 

arvates seekord liigne palavus ja päike, 

kuigi neil oli võimalus oma ülesannete 

lahendamiseks leida sobiv koht ka 

varjus. Eriline tänu läheb 8. klassi 

õpilastele Alicele ja Margole, kes viisid 

läbi Vernieri andmekogujaga mõõtmis-

ülesandeid, mille käigus mõõdeti kraa-

vivee ja õhu temperatuuri, vee pH-d ning 

määrati õhu hapnikusisaldust. Tänud ka 

8. klassi õpilastele, kes olid 1.-3. kassi 

õpilastele toeks ülesannete lahendamisel. 

Täname veelkord kõiki külalisi, osalejaid 

ja abilisi. Meie korraldajatena jäime 

päevaga rahule. Nautige loodust ja tehke 

teadust! 

                                            Õpetjad 

Merit ja Siret 

 

Õpetaja Merle ja 3. klassi õpilased  LEGO WeDo 

robootikakomplektidega 
Liisa (6. kl) teadusteater 

Roboti pardid Laagri Robocityl 

Robootikaringi õpilastel oli esimest kor-

da võimalus oma oskusi näidata 14. mail 

toimunud piirkondlikul robootika-

võistlusel Laagri Robocity. Meie õpilaste 

võistkond “Roboti pardid”, kuhu kuulu-

sid Aaron (3. kl), Priidik (4. kl) ning 

Liisa (6. kl), võistles linnaläbimise ja 

joonejärgimise kategoorias.  

Võistlusteks disainiti ja ehitati ise kaks 

robotit. Linnaläbimise võistlusroboti ehi-

tas peamiselt Priidik ja joonejärgimise 

võistlusroboti ehitas Aaron. Program-

mide loomine toimus peamiselt vahetult 

enne võistlust toimunud robootikaringi 

tunnis ja isegi veel võistluspäeva 

hommikul kohapeal. Võistlustel oli igal 

robotil algul kaks katset ja parimad 

robotid said edasi finaali. Meie “Roboti 

pardid” pääsesid Linnaläbimise kate-

goorias edasi, täiendasid veel oma 

programmi ja saavutasid lõpuks finaalis 

II koha.  

Õpetaja Merit  

Robootikaringi juhendaja 
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A Ticket to the Birmingham 

Mai alguses toimus vahva ettevõtmine – inglisekeelne teater  

6.-9. klassidele. Haridusprogrammi LearningWithoutBorders 

raames saime osa etendusest „A Ticket to Birmingham“, milles 

esitati Ken Wilson’i and Doug Case’i sketše. Richie ja Kaidar 

kaasasid publiku näitetegevusse ning nalja sai palju. 

Samamoodi sai igaüks oma inglise keele oskust kasutada, seda  

 

etendusele kaasa elades või selles osaledes. Peale etendust 

toimus töötuba Iirimaast, mis pakkus paljudele huvi kuna, 

oktoobris sõidavad 8.-9. klasside õpilased keelereisile 

Iirimaale Galwyasse. 

Inglise keele õpetaja Anu Ariste 

We love English! 

  

30. mail toimus 5. tunni ajal 4. ja 5. klassidele inglise keele 

teemapäev ,,We love English!". Üritus algas kooli ees, kus 

toimus rivistus ja reeglite ettelugemine, misjärel juba 

esimestesse sihtpunktidesse suunduti.  

Terve üritus toimus inglise keeles. Kokku oli 6 erinevat mängu  

 

ja neile lisaks luuletuse kirjutamine. Kõige lõpus mängiti 

meeleolukat Kahoot mälumängu. Minu arvates meeldis üritus 

osalejatele väga ja ma usun, et see ei jää viimaseks taoliseks 

ettevõtmiseks meie koolis. 

Margo Maltis 

9. klassi õpilane 

Ääsmäe kooli 4. klass tähistas selle aasta lastekaitsepäeva 

sünnipäevalastele pühendatud matk-piknikuga. Retk algas 

kooli juurest. Esimene peatus oli suve esimese sünni-

päevalapse Marlen Olivia kodu ees, laulsime ringis talle 

sünnipäevalaulu ja tema jagas meile kommi. Järgmised 

peatused olid veel Kasesalu teel Joonatani ja Marleni maja 

ees, kus kordus ikka sama protseduur. Sealt suundusime Salu 

teele Jaagupi kodumaja ette. Jaagup kostitas meid muffini-

tega. Edasi viis meid tee Tagametsa külla. Enne sinna 

jõudmist laulsime sünnipäevalaulu Andersile tema kodu ees. 

Priidiku juures oli peale laulu ja kommijagamise ka väike 

söögi-joogi-mängupeatus. Markkose kodus veetsimegi kõige 

kauem aega ning rääkisime oma suveplaanidest. Lõunaks 

jõudis iga laps oma koju.  

12. mail toimunud emadepäeva-kevadkontserdil esinesid õpetaja Piret Kuntsi tantsulapsed, õpetaja Merike Raudkivi 

laululapsed ja õpetaja Tiina Selke pillilapsed. Kontserdi lavastas õpetaja Piret Kunts. Oli meeleolukas ja armas õhtupoolik. 

Tänud emadele, tänud esinejatele, tänud juhendajatele! 

Uudiseid inglise keele õpingutest 
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Kooliaasta lõpus käis 2. klass mitmel põneval õppekäigul. 

15. aprillil käisime Tallinna Loomaaias. Õppekäigu nimeks oli 

„Loomaaed – erinevad elukeskkonnad“. Loomaaias toimus 

giidiga ekskursioon ja õppeklassis said lapsed mängida 

loomaaiamängu. Selles mängus tuli näidata oma teadmisi 

loomade õigetesse puuridesse paigutamises ja õige söögiga 

varustamises.  Pärast seda uudistasime miniloomaaia loomi ja 

pidasime piknikku. Väljasõidu lõpus saime võimaluse ka ise 

loomaaias ringi vaadata. Kuna erinevate lindude, eriti 

pelikanide söötmine oli niivõrd põnev tegevus, siis  

kaugemale me linnutiikidest ei jõudnudki. 

24. mail viis Aare Lepiksaar Keila Noortekeskusest 2. klassi 

metsa, et rääkida ja näidata lastele, kuidas metsas käituda ja 

erinevaid märke tähele panna, endast märku anda, kui oled ära 

eksinud. Kõige lõpus tuli lastel üles otsida Ott, kes oli  

eelnevalt metsa ära peidetud. Selle harjutuse mõte oli anda ka 

praktiline kogemus, kuidas toimub metsa kadunuks jäänu 

otsimine. 

1.   juunil käisime õppekäigul Ääsmäe krõpsuvabrikus Bals-

nack. Seal oli võimalik uudistada erinevate toodete valmimist, 

pakendamist ja muid tootmisega kaasnevaid tegevusi. Õppekäik 

oli jätkuks tunnis läbitud teemale „Kuidas valmivad asjad“. 

Õppekäigu magusaim osa oli loomulikult tehases toodetu 

degusteerimine. Pole just igapäevane võimalus, et saab süüa 

otse liinilt tulnud sooja kartulivahvlit. 

Liina Tamm 

2. klassi õpetaja 

Teise klassi õppekäigud 

Pildikesi õppekäikudelt 

5. klassi õppekäik prügisorteerimisjaama ja Tallinna 

veepuhastusjaama 

6. klassi õppekäik loodusmuuseumi, kus tutvuti mullatüüpide 

ja -elustikuga 

7. klassi õppekäik “Talve võlu ja valu”  9. klassi õppekäik “Jalajälge jätmata” Viimsi looduskeksuses 
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Sportlikest saavutustest ja eesseisvatest võistlustest 

IV veerandil on käidud kahel jooksu-

võistlusel, Harjumaa koolide murdmaa-

teatejooksu meistrivõistlustel Kolgakülas 

ja heategevusjooksul Keilas. Kolgakülas 

saavutasid meie 8.-9. klasside võist-

konnad nii noormeeste kui neidude seas 6

-nda koha. 

11. mail toimusid Eesti Koolispordiliidu 

kergejõustikumeistrivõistlused, kus nopi-

ti seekord neljandaid kohti. Paul Theodor 

Oja hüppas kaugust 5.27 m ja Anastassia 

Zubkova jooksis 100 m 14,19 sekundiga. 

Kogu võistkond saavutas 10 kooli seas 6-

nda koha. 

24. mail toimusid Harjumaa TV 10 

Olümpiastardi III etapi võistlused. Meie 

kooli võistkonnast jõudsid esikolmikusse 

kolm õpilast. Noorematest poistest 

saavutas II koha Ken-Martti Piibar, kui 

150-grammise palli 51 meetri peale 

lennutas. Vanematest tüdrukutest oli 

esmakordselt poodiumil Keili Oks, kes 

heitis ketast II koha vääriliselt, saades 

parimal katsel kirja 22.26 m. Vanematest 

poistest võistles Targo Trepp kettaheites 

ja 1000 m jooksus. Kui kettaheite 

võistluse järel autasustamisele Targol 

asja polnud, siis oma põhialal, 

pikamaajooksus näitas 7. klassi poiss taas 

sisu ja tulemusega 3.10,3 minutit 

saavutas tubli III koha. Samade laste (sh 

Mia Emilia Rõõmusaare, Danil 

Slizunovi, Maigi Niguli, Aigi-Elis 

Pihlakase ja Klaus Lauriku) tulemuste 

toel jõudis meie kooli võistkond 28. mail 

Tartus toimunud vabariiklikul IV etapil 

taas finaali. Lõppvõistlus peetakse 15.-

17. juunini Tallinnas. 

Maikuu viimased võistlused, Uno Palu 

auhinnavõistlused mitmevõistlused,  toi-

musid Tallinnas Kadrioru staadionil 30.-

31. mail. Meie kooli esindas 6 võistlejat, 

kellest kõige edukamalt suutis 10 ala 

kokku panna Klaus Laurik, saavutades 

nooremate poiste seas 3173 punktiga II 

koha (I päeva lõpetas liidrina). Tublilt 

võistlesid ka Ken-Martti Piibar (võitis 

palliviske), Jaagup Sule (II koht 1000 m 

jooksus), Danil Slizunov ja Mia Emilia 

Rõõmusaar. 

Juunikuus ootab ees mitu võistlust. 4. 

juunil stardivad kooli parimad Harju 

maakonna meistrivõistlustel kergejõus-

tikus. 8. juunil toimub Harju TV 10 

finaaletapp mitmevõistluses. Päev hiljem 

läheme juba mitmendat aastat järjest 

Youth Athletics Games mängudele 

Helsingisse, mis kestavad 9.-12. juunini.  

Suvel on plaanis minna võistlema Eesti 

Valdade suvemängudele Vändrasse 

(02.07), Eesti C-klassi meistrivõistlustele 

Karksi-Nuia (05.07), Rukkilille-

mängudele Võrru (11.-12.07), Väikelaste 

kergejõustikuvõistlustele Rakverre 

(27.08). 

Kolmandat aastat järjest valime 

spordiaasta parimaid. Võistlused, 

millest tuleb igal õpilasel osa võtta, on 

krossijooks (2,2 km), akrobaatika-

võistlus, suusavõistlus ja kergejõustiku 

mitmevõistlus. Oluline oli igast alast 

osavõtt, ala võit andis 10 punkti, teine 

koht 8 punkti jne.  

2015.-2016. õppeaasta parimad on: 

1.-3 klasside poistest olid kolm edukamat 

Kristo Kondrov (22 punkti), Rene 

Filippov (20 punkti) ja Karl Enok Pang 

(17 punkti), tüdrukutest Simona Rõõmu-

saar (30 punkti), Maria Vilma Jürimäe 

(20 punkti) ja Liisi Sõelsepp (15 punkti).  

4.-6. klaasi poistest olid kolm edukamat 

Urmet Neem (20 punkti), Jaagup Sule 

(18 punkti) ja Ken-Martti Piibar (16 

punkti), tüdrukutest Mia Emilia Rõõ-

musaar (21 punkti), Mirtel Mets (17 

punkti) ja Hanna Berta Puhm (14 punkti). 

7.-9. klasside poistest olid kolm edu-

kamat Paul Theodor Oja (30 punkti), 

Hendrik Sule (26 punkti) ja Markus Lau-

rik (12 punkti), tüdrukutest Anastassia 

Zubkova (23 punkti), Lisanne Nurk (20 

punkti) ja Anette Kõu (20 punkti). 

 

Tänud kõigile, kes hea meelega võistlesid 

ja kes tulid hea meelega alati võistlustele. 

Nagu minu ülikooliaegne treener Martin 

Kutman ütles: „Ega võistlusi ei ole vaja 

karta!“  

Soovin kõigile kuuma ja sportlikku suve! 

Kristjan Küttis 

Kehalise kasvatuse õpetaja ja treener 

Klaus Laurik 60 m tj stardis Keili Oks palliviskes (42 m) II koha saavutamise järel 

poodiumil 
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2007. aastal alustasid sellekevadised koolilõpetajad õpetaja Merle käe all tarkuste tagaajamist, 26. mail 

helises neile Ääsmäel viimast korda koolikell. Veel said üheksandikud, nagu me neid kutsume, mängida, 

koos esimeste klasside õpilastega ja isekeskis, ja 8. klassi valmistatud maitsvat torti süüa. Juba 1. juunil 

tuli neil esimest lõpueksamit tegema asuda. Kogu koolipere hoiab teile pöialt! Ootame teid ikka külla! 
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