
Ääsmäe Hääl 
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VEEBRUAR  2017 AASTAST 1984 

Tähelapsed 

Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul  tunnustas Ääsmäe  Põhikool  „Tähekesega“ 

(pildil vasakult)  Grete Võrno  (9.kl), Lisanne Nurk (9.kl),  Joonatan Jürimaa (5.kl), Jaagup Sule (5.kl), Gerli  

Peet (6.kl) Brita  Männaste (6.kl). Pildilt puuduvad Kelli Puhm (6.kl), Laura Tikka (6.kl) ja  Liisa Tikka (7.kl). 

Palju õnne õpilastele ja lapsevanematele! 

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul tunnustati Saue valla vapimärgiga 

Äääsmäe  Põhikooli klassiõpetajat Helje Kala 

 ja tänukirjaga kehalise kasvatuse õpetajat Kristjan Küttist. 
Koolipere tänab ja õnnitleb! 
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Väike Ääsmäe põhikool tõstab olümpiaadidel järjest enam pead 

Ääsmäe kooli õpilastel läheb Harjumaa aineolümpiaadidel järjest paremini.  

* Bioloogiaolümpiaadil saavutas Kelli Puhm (6.kl) 2. koha, Brita Männaste (6.kl) 8. koha ja Liisa Tikka (7.kl) 5. koha. 

Olümpiaadil osalesid veel Laura Tikka (6.kl), Elena-Kairi Mets (8.kl) ja Kenu Kuusik (9.kl), juhendaja õp Siret Saarniit. 

* Inglise keele teemapäeval saavutas Laura Tikka (6. kl) 8. koha, juhendaja õp Anu Ariste. 

* NUPUTA matemaatikaviktoriinil saavutasid Stheven Mäenurm (5. kl), Priidik Kiilberg (5. kl), Gerli Peet (6. kl) ja Brita Män- 

naste (6. kl)  31 võistkonna hulgas 11. koha. 7. klassi õpilased Violette Tahk, Hanna-Berta Puhm ja Keili Oks saavutasid 

22 võistkonna hulgas 10. koha, juhendajad õp Helene Arula ja Piret Kunts. 

* Matemaatikaolümpiaadil saavutasid Liisa Tikka (7. kl)  (34. osalejat), juhendaja õp Helene Arula ja Sergei Grjadov (8. kl) (39 

osalejat) mõlemad 20. koha, juhendaja õp Piret Kunts 

* Emakeeleolümpiaadil võistlesid 7. ja 8. klassid koos (kokku 108 õpilast). Lisanna Jürimaa (8. kl) saavutas üldarvestuses 12. 

koha, 8. klasside arvestuses (kokku 49 õpilast) 9. koha, Anette Kõu (8.kl) saavutas üldarvestuses 47. koha, 8. klasside arvestuses 

26. koha. Veel osalesid olümpiaadil 7. klassi õpilased Liisa Tikka, Anna-Liisa Hamidžanov ja Urmet Neem, kes jäid 

keskmistest tahapoole, juhendaja õp Siiri Jantson. Ent arvestades seda, et võistlesid Harjumaa parimad, siis tuli esmakordne 

emakeeleolümpiaadi kogemus õpilastele  kasuks. Pidades silmas seda, et edasipüüdlikumad sihivad gümnaasiumidesse õppima 

asumist, annab olümpiaadiülesannete lahendamine hea ülevaate vajalikust tasemest. 

* Poiste joonituspäeva „Bussid vanasti,nüüd ja tulevikus“ tänuüritusele 21. veebruaril firma ABC Motors salongi kutsuti koos 

vanematega Kaspar Karlis Kornelt (2.a kl), Henri Ilisson (3. kl) ja Aaron Hakkaja (4. kl), juhendajad õp Merle Laretei ja Liina 

Tamm. 

 

Lisaks õpilastele ja õpetajatele tunnustati ka Ääsmäe kooli kokka, Aili Arukask valiti BALTIC RESTAURANTS AS 

PARIMAKS FILIAALI JUHATAJAKS 2016 lasteaedade ja koolide arvestuses. Koolipere tänab ja õnnitleb! 

Kuna sel aastal jäi vabariigi sünnipäev koolivaheaja sisse, 

siis tähistas kool seda viimasel koolipäeval —17.veebruaril. 

Päev algas aulas piduliku aktusega, kus tunnustati tänukirja 

ja kooli aumärgiga—tähekesega—õppimises ja koolivälises 

tegevuses edukaid õpilasi.  Õpilast saab „Tähekese“ statuudi 

kohaselt tunnustada ühe korra kooliastme jooksul. Lisaks 

tänukirjale ja täheskesele saab õpilane kanda oma nime ka 

kooli auraamatusse. Pildil teeb seda 5. klass õpilane Jaagup 

Sule. 

Teise osa päevast moodustasid erinevad töötoad, peamiselt 

olid need pühendatud matemaatikale. Alumised fotod 

Ja nagu sportlikule koolile kohane lõppes päev sõude-

ergomeetrite võistlusega aulas. (Vt 4. lk) 
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6.  klassi õppekäik loodusmuuseumi 

Meie käisime oma klassiga 9. 

veebruaril Tallinnas loodusmuu-

seumis. Meiega oli kaasas õpetaja 

Siret, kes viis meid mulda uurima ja 

vaatama uut näitust ürgsetest 

veeloomadest. 

Muuseumisse jõudes võisime veidi 

omapead ringi vaadata. Kõiki köitis 

väljapanek ürgsetest veeloomadest. 

Samuti meeldis meile üks akvaa-

riumidest, kus ujusid ringi multifilimi 

„Kalapoeg Nemo“ tegelaste sarnased 

kalad. 

Tunni alguses rääkisime erinevate 

metsatüüpide huumuse kihtidest ja 

mulla sees elavatest organismidest 

ning nende mullas kohastumusest. Siis 

võisime minna mikroskoopide juurde, 

mille all uurisime mulda, ja uurimis-

tulemused kandsime töölehtedele. 

Mulla sees elutses palju meist enami-

kule tundmatuid organisme. 

Pärast  tunni lõppu saime veel veidi 

teisi näitusi vaadata. Kõik pildistasid 

karutopist, kuigi ka teised topised 

nägid päris ehtsa looma moodi välja. 

Kõige rohkem sai aga ikkagi  tähele-

panu ürgsete veeloomade väljapanek. 

Muuseumist läksime vanalinna jalu-

tama. Pildistasime ilusaid vanu 

hooneid ja vaateid.  

See oli tore ekskursioon, kus me õp-

pisime palju huvitavat mulla kohta ja 

värskendasime oma muljeid Tallinna 

vanalinnast. 

 

Mia Emilia Rõõmusaar 

6. klass 

Inglise keele ringi õpilased käisid 9. veebruaril õpetaja Anuga Tallinnas 

Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mectory Ameerika 

teemapäeval. Õpilastele näidati sealseid uusi põnevaid ruume ja neil oli võimalus 

proovida virtuaalreaalsuse prille. Hiljem tutvustati õpilastele Ameerika kombeid ja 

nad osalesid selleteemalises viktoriinis. „Meile meeldis seal väga ja tahaksime sinna 

uuesti minna,“ olid õpilaste muljed. 
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Mälestused sõbrapäevast 

Sõbrapäev on koolis alati üks oodatumatest. Valmistutakse 

selleks juba varem: sel päeval on koolis soositud teistsugune 

riietus (roosa, punane või sõpradel ühesugune), valminud on 

sõbrapäevaluuletused ja kaardid. 14. veebruaril on aga 

koolimaja elevust täis, tüdrukud käivad ringi 

kingikotikestega, millest üksteisele maiust jagatakse. 

Ääsmäe kooli sõbrapäevatraditsiooonide hulka kuulub ka 

sõbrapaela punumine (vasakpoolne foto) ja muusikaviktoriin. 

Nooremad õpilased ootavad põnevusega paberist südamete 

otsimise võistlust. Sõbrapäeva korraldamist veab õpilasesindus 

õpetaja Anu toel. 

Tiri aga tõmba!  

17. veebruaril toimunud sõudeergomeetri võistluste 
tulemused: 

 

2.-3. kl T                                     2.-3. kl P 

1. Karolin Suits                    1. Kevin Tamm 

2. Karmen-Lisette Piibar      2. Kristo Kondrov 

3. Angelina Kannel              3. Henri Ilisson 

 

4.-5. kl T                                    4.-5. kl P 

1. Marlen Olivia Krull          1. Ken-Martti Piibar 

2. Karoli Peet                        2. Hendrik Ruut Alango 

3. Silleri Siim                        3. Virgo Pedak 

 

6.-7. kl T                                    6.-7.kl P 

1. Maigi Nigul                      1. Urmet Neem 

2. Keili Oks                          2. Andero Koots 

3. Nastja Kovaljova              3. Egert Talvet 

 

8.-9. kl T                                   8.-9. kl P 

1. Laura-Liisa Piibar            1. Erik Talvet 

2. Kelli-Ly Melsas               2. Targo Trepp 

3. Renata Kiilberg                3. Sergei Grjadov 

 

Õpetajad 

1. Airi Siim                          1. Jaanus Kallion 

2. Margit Odar                     2. Boriss Teder 

3. Riina Kink                       3. Aivar Pent 

 

 

 


