
Ääsmäe Hääl 
Koolileht 

JAANUAR 2017 AASTAST 1984 

Terves kehas terve vaim 

Seekordne koolileht on pühendatud suures osas spordile. 

Meie koolis leiavad esmaspäevastel üldkogunemistel tihti 

äramärkimist edukad sporditüdrukud- ja -poisid, kes on 

võistlustel auhindu noppinud. Hoopis harvemini on põhjust 

kiita tublisid õpilasi, kes mõne teise õppeaine mõõduvõtmisel 

on hea tulemuse saavutanud. Ega väike kool saagi võistelda 

suurtega, kus igas aines jätkub pühendunud õpilasi, keda kooli 

esindama saata. Sellepärast kujunevadki väikestes koolides 

välja oma tugevad alad, mis ei tähenda seda, et ülejäänud 

õppeaineid vähem või kehvemini õpetatakse-õpitakse. Lihtsalt 

väikeses koolis ei jätku igale valdkonnale tippusid. Sageli saab 

trumpalaks see aine, mille õpetaja on oma ala suur armastaja. 

Ääsmäe kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kristjan Küttis teeb 

õpilastega palju tööd. Teda toetab oluliselt ka direktor Jaanus 

Kallion, kelle saalihokitreeningud on poiste seas populaarsed 

esimestest klassidest alates. 

Kui aga üks aine on väga tugev, maksavad teised sellele ka 

veidi lõivu. Ei ole meiegi koolis harvad juhud, mil õpetajad 

seisavad teadetetahvli ees ja peavad aru, kuidas võistluste tõttu 

sagedasi puudujaid oma aines rea peal hoida. Seda suurem on 

rõõm selliste õpilaste üle, kes spordivõistlustel edukad on ja ka 

ülejäänud õppeainetes hästi edasi jõuavad. Reeglina ongi 

sportlased ka õppimises tublid – terves kehas terve vaim. Eriti 

kiiduväärt on aga lõpuklassi õpilased, kui nad oma pingelise 

õppimise kõrvalt ka regulaarselt trenni teevad ja selle 

tulemusel võistlustel koolile hea maine tagavad.  

9. klassi õpilane Lisanne Nurk vääribki sellepärast tänase 

spordile pühendatud koolilehe esikaanel kohta. Lisanne suhtub 

sama tõsiselt õppimisse kui sporti, jäädes samas naerusuiseks 

ja sõbralikuks koolikaaslaseks. Võtke eeskuju!  

Foto (Lisanne paremal) on tehtud 11. jaanuaril Tallinnas 

Harjumaa 2017. a noorte meistrivõistlustel sisekergejõustikus, 

kus Lisanne saavutas 800 meetri jooksus A-vanuseklassi (2000

-2001 sünd) neidude hulgas tulemusega 3.10,65 min III koha.  
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Ülevaade võistlustest, kus Äääsmäe kool esindatud  oli 

 

Ääsmäe kooli kiiremad poisid käisid 2016. aasta lõpus 

26. detsembril Pärnus Karel Leetsaare 9. mälestus-

võistlusel võistlemas 60 meetr i jooksus. Esikoha 

saavutas Kristo Kondrov (3.klass), kes oli 2007.-2008. 

a sündinud poiste seas tulemusega 9,73 sek kiireim. 

Uue isikliku rekordi – 8,79 sek –  jooksis Joonatan 

Jürimaa (5.klass), kes sai 2005-2006. a. sündinud poiste 

seas II koha. A-finaali jõudsid ka B-klassi (2001.-2002. 

sünd) poisid Erik Talvet ja Robbie Markus Kolkanen 

(mõlemad 9.klass), kohad vastavalt neljas ja kuues. 

Fotol: Joonatan Jürimaa (paremal) -> 

Fotol: Maigi Nigul (paremal) 

2. jaanuaril toimunud Teivashüppe GP-l, kus oli 

kavas neli ala,  saavutasid Maigi Nigul (7.klass) C-

klassi (2004.-2005. sünd) kuulitõukes 5-nda koha tule

-musega 9.37 m (2 kg),   Joonatan Jürimaa oli 60 m 

tõkkejooksus 10,85-ga kuues ja 200 m jooksus viies 

ajaga 22,22 sek. Uuest aastast võistleb Joonatan 

Erik Talvet (9.klass) saavutas 11. jaanuaril Harjumaa noorte 

sisemeistrivõistlustel A-klassis (2000.-2001. sünd) 300 m jooksus 

tulemusega 40,59 sek  II koha, mis oli meie õpilaste parim tulemus. 

60 m jooksus oli Talvet esimene, kes finaalist välja jäi (aeg 

eeljooksus 8,01 sek). Pronksmedali sai Joonatan Jürimaa (C-klass) 60 

m jooksus ajaga 8,82 sek, võites ühe sajandikuga finaalis Saue 

Gümnaasiumi poissi. Pille Kastehein (7.klass) oli kuulitõukes 8.94 m 

tõukega B-klassi (2002.-2003 sünd) tüdrukute seas kolmas. III koha 

saavutas ka Fred Vaiknurme (7.klass) B-klassis teivashüppes 

tulemusega 2.20 m ja Ken-Martti Piibar (5.klass) C-klassis 

tulemusega 1.80 m. Maigi Nigul (7.klass) tõukas kuuli 9.43 m ja oma 

saavutas sellega oma vanuseklassis III koha. Lisanne Nurk (9.klass)  

saavutas kolmanda koha 800 m jooksus A-klassi tüdrukute seas. 

Fotol: Erik Talvet (vasakul) 

Lasnamäe kergejõustikuhallis 24. jaanuaril toimunud 

Harjumaa TV 10 OS võistlustel osales meie koolist 

20 võistlejat. Kõige säravama tulemuse eest hoolitses 

Klaus Laurik (7.klass), kes saavutas kõrgushüppes 

vanemate poiste seas (2003.-2004. sünd) I  koha 

tulemusega 1.50 m. Devin Melsas (4.klass) saavutas 

III koha teivashüppes tulemusega 1.90 m nooremate 

poiste seas (2005.-2006. s.). 60  m tõkkejooksus oli 

Joonatan Jürimaa nooremate poiste seas III (aeg 

11,02 sek),  Urmet Neem (7.klass) vanemate poiste 

seas kuulitõukes (4 kg) 9.50 m viies. Esimesena jäi 

auhinnaliselt kohalt välja vanemate tüdrukute seas 

kuulitõukes võistelnud Anna-Liisa Hamidzanov, kes 

kolmekilost raudmuna täpselt 8 meetrit tõukas.  

28. jaanuaril toimunud vabariiklikul TV 10 OS II 

etapil saavutas parima tulemuse Jaagup Sule 

(5.klass), kes nooremate poiste seas võisteldes ületas 

kõrgushüppes 1.31 m. 

 

 

Fotol: Devin Melsas (ülal paremal)  
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Ääsmäe kooli jõululaat toimus taas 
Jõululaadast on saanud Ääsmäe Põhikoolis tore traditsioon. Sel 

aastal toimus jõululaat juba neljandat korda, aga veidi teisiti 

kui eelmistel aastatel. Sel korral olid kohvik, õnneloos ja klas-

side müügilauad võimlasse paigutatud. Kõik müüjad olid ühes 

ruumis koos, nii et ühegi klassi laud ei jäänud ostjatel märka-

mata. Vahepeal sai osaleda õnneloosis või kohvikust midagi 

kosutavat ja maitsvat osta. Ruumi oli oluliselt rohkem kui eel-

misel aastal ning tundus, et ostjatele see meeldis.  

Uuendusena olid laat ja kohvik sel aastal avatud ka kontserdi 

ajal. Nii said need, kes saali kontserti vaatama-kuulama ei 

mahtunud, vaiksemas õhkkonnas rahulikult vestelda. 

Mida siis sel aastal müüdi ja otseti? Pimedale ajale sobivalt 

leidis pea igalt letilt helkureid. Ja neid ka otseti palju. Popu-

laarsed olid ka erinevad hoidised. Tõeline defitsiit, mida küsiti, 

aga mida vist kuskil müügil ei olnud, oli pohlamoos. See on 

ilmselt asi, mille usinad hoidiste valmistajad võiksid 

järgmiseks aastal kõrva taha  panna. Hästi osteti erinevaid 

koduseid pakendatud küpsetisi ning keraamikat ja käsitöö-

esemeid. Sarnaselt eelnevate aastatega oliõnneloos ka sel aas-

talpopulaarne. 

Kooli hoolekogu poolt tahame südamest tänada kõiki lapsi ja 

nende vanemaid, kes laadale midagi müügiks valmistasid, 

aitasid lastel klassi müügilauda sättida ja müüki ning õnneloosi 

korraldada.  

 

Ning loomulikult suur aitähh kõigile ostjatele - tänu Teile 

saavad kõik Ääsmäe kooli klassid laadaga kogutud raha eest 

kas teatrisse või ekskursioonile minna. 

Loodame väga, et jäite 2016. aastase laadaga rahule ja 

kohtume järgmisel jõululaadal! 

Key Smirnova ja Krista Tehva 

Ääsmäe Põhikooli hoolekogu liikmed 

Fotol: õp Tiina Selke õpilastega meeleolu loomas 


