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Kooli tuleb popkorniautomaat 
Ääsmäe Põhikool ja  AS Balsnack International Holding sõlmisid lepingu, mille 

tulemusena saab Ääsmäe kool  esimesena  Eestimaal popkorniautomaadid.  

Ääsmäe kooli direktor Jaanus Kallion loodab popkorniautomaatide abil tekitada 

õpilastes suuremat huvi õppimise vastu. „Popkornid on kinoskäigu lahutamatu 

osa ja nii võib laste huvi tänu popkornimasinale, mis neile rõõmsaid 

kinoelamusi meenutab, ka õppimise vastu hüppeliselt kasvada,“ selgitas direktor 

lepingu sõlmimise eesmärki. 

Esialgu paigaldatakse automaat raamatukogu fuajeesse ja popkorne saab sealt 

juba 1. aprillil kella 12 alates. Praegu pole veel otsustatud, kas popkornide eest 

tasub täielikult kool või peavad õpilased ka veidi panustama. 

Kui popkornimasin leiab Ääsmäe kooli õpilaste seas sooja vastuvõtu, siis 

pannakse neid edaspidi üles ka teistesse koolidesse. 

 

Fotol: Ääsmäe kooli direktor  Jaanus Kallion ja AS Balsnack International 

Holding juhatuse liige Reigo Rusing lõid käed - popkorniautomaat tuleb  

Ääsmäe kooli. 
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Emakeel maitseb hästi 

Emakeelepäevaks valmistus kool seekord 

varakult: et ootasime külla lastekirjanik Kerttu 

Soansit, tutvusid algklasside õpilased tema 

kirjutatud raamatutega ja said natuke teada ka 

kirjanikust endast; vanemad õpilased valmistusid 

väitlusturniiriks.  

Emakeelepäeval kohtuski kirjanik kõigepealt 

noorematega, 1.-4. klassi õpilastega. Kõigepealt 

lugesid Juhan ja Kristofer 2.a klassist, Kirsi-Iti 3. 

klassist ja Mattias 4. klassist kaaslastele ette 

katkendeid Kerttu Soansi raamatutest ja seejärel 

tutvustas kirjanik õpilastele keele võlumaailma. 

Lapsed panid silmad kinni ja kirjanik õpetas neid 

sõnu maitsma. Kas te teadsite, et ropendajate 

hingeõhk haiseb? Lisaks küsimusterahele said 

Kerttule osaks ka laste kallistused. „Sellist 

kohtumist pole mul üheski koolis olnud,“ ütles ta 

hiljem. 

Vanemad õpilased osalesid viktoriinis ja pidasid 

maha esimese väitlusturniirikese teemal „Loodus 

on inimese sõber“. Esimesel korral veel võitjaid 

ei selgitatud ja esiletõstmist väärivad kõik neli 

söakat esinejat: Brita Männaste 6. klassist, Liisa 

Tikka 7. klassist, Lizette Lara Kamm  8. klassist 

ja Kenu Kuusik 9. klassist. Väitlejatele hinnangut 

andes ütles kohtunikurollis olnud kirjanik Kerttu 

Soans, et nad said hästi hakkama ja et väitlemine 

pole koolides just igapäevane ning väärib 

kindlasti õppimist. 

Siiri Jantson 

Neljapäevane õppenädal 

Et motiveerida õpilasi rohkem pingutama, on katsetamiseks 

valmis neljapäevase õppenädala mõte. Kooli juhtkond esitas 

vastava ettepaneku lastevanemate hoolekogule heakskiidu 

saamiseks. Projekti eesmärk on nii õpilaste kui ka õpetajate 

motivatsiooni tõstmine. Õpilane, kes ei saa esmaspäevast 

neljapäevani ühtegi puudulikku hinnet, märkust käitumise või 

hoolsuse kohta ega puudu põhjuseta, saab reedel vaba päeva. 

See paneb pingutama ka õpetajaid, sest  ka õpetaja saab 

reedese päeva vabaks, kui ta õpilastel puudulikke ega märkusi 

pole. 

 

KHK - kogukonna hüvanguks koristamine  

Järgmisest õppeaastast on koolimaja kahel korral kuus 

laupäeviti avatud neile õpilastele, kes peavad tasa tegema oma 

põhjuseta puudutud tunnid või tegemata koolitööd. Toimub nn 

töös õpe, mis tähendab seda, et õpilased koristavad kooliruume 

või korrastavad kooliümbruse haljastust. See kogemus 

valmistab õpilasi ühtlasi ette ka tulevaseks eluks, sest 

täisealiseks saades peavad nad otsustama, kas õppida või leida 

endale võimetele vastav töökoht.  

Kool hakkab koostööd tegema ka ettevõtetega, kes soovivad 

õpilastele tööd pakkuda.  

Uuendusi õppekorralduses 
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Saue valla laululaps 2017 

Laupäeval, 18.märtsil toimus iga-aastane Saue valla laululapse 

konkurss. Taas oli tegu toreda kontserdiga, kus kõik esinejad 

said proovida oma lauluoskust, lavanärvi ja esitada endale 

hingelähedasi laule. Siiski peab nentima, et Saue valla 

laululapse konkurss on nüüdseks väljunud lasteaialaste ja 

kooliõpilaste vahelisest andeka loomuliku talendi leidmise 

piiridest. Pigem on tegemist võistlusega, kus omavahel võtavad 

mõõtu erinevate laulustuudiote ja lauluõpetajate õpilased, kelle 

koduvallaks on Saue vald. Konkurssi silmas pidades on see 

üksnes hea, sest kontsertide tase tõuseb iga aastaga. Kas see ka 

nende laste, kes muusikastuudios ei käi, motivatsiooni 

konkursil osaleda säilitab, ei tea, seda näitab aeg. Igatahes olid 

kõik osalejad teinud ära suure töö ja selle eest neile palju tänu. 

Ääsmäe koolist oli sel aastal mitmeid osalejaid, kes kõik 

ületasid ennast ja andsid oma panuse toredasse kontserti.  10-12 

aastaste vanuserühmas osalesid Gerli Peet, Anders Maaniit 

ning 13-15aastaste seas Liisa Tikka, Nastja Kovaljova, Kärol 

Aamer, Anna-Liisa Hamidžanova ja Kelli-Ly Melsas.  Igast 

vanuserühmast pääses Harjumaa lõppvõistlusele edasi kaks 

esimest. Ääsmäe koolist ei õnnestunud sel aastal kellelgi end 

Harjumaa lõppvõistlusele laulda, Ääsmäe lasteaiast pääses 

Harjumaa Laululapse võistlusele Linda Kardna juhendatav 

laululind Alice Siitam, kes saavutas 3-4aastaste laululaste seas 

II koha. III koha said Ääsmäe lastest veel Janelle Nugis 

(juhendaja Linda Kardna) 5-6aastaste laululaste seas  ja Anders 

Maaniit (juhendaja Piret Puusta) 10-12aastaste laste seas. 

 

  Merike Raudkivi 

 

Seoses muudatustega Tartu linna ja maakonna 

haridusmaastikul, leidis Ääsmäe kooli juhtkond koostöös 

hoolekoguga, et reforme vajame meiegi. Sarnaselt 

ülikoolilinnaga puudutab meilgi muutus oskusaineid:  kehalist 

kasvatust, laulmist, töö- ja kunstiõpetust. Uuest õppeaastast on 

Ääsmäe koolis neis õppeainetes sügisel katsed. Kehalises 

kasvatuses tuleb näiteks hüpata hüpitsaga, laulmises laulda 

Eesti hümni, kunstiõpetuses joonistada pilt suvest, tööõpetuses 

peavad poisid võileivanoa valmistama ning õrnem sugupool 

sukka kuduma.  

Testide järel jaotatakse õpilased tulemustele vastavalt kahte 

rühma. Need, kes hüppamise/laulmise/meisterdamise/joonis-

tamise asemel tegevusetult istuvad, hakkavad osalema 

oskusaines istumisõpetus, sest nende oskus on istumine. 

Haridusministeerium on soovitanud selliste lastega eraldi 

tegeleda ning ministeeriumi tähtsad prouad ja härrad kiitsidki 

Ääsmäe kooli ettepaneku sellise oskusaine sisse seadmise 

kohta heaks. 

Ülejäänud õpilased, kes katsete ajal oma ülesandeid lahendada 

püüavad ja endast parima annavad, kuuluvad teise gruppi ja 

jätkavad tavapäraste oskusainete õppimist. Uus oskusaine on 

tunniplaanis iga päev.  

Seoses läheneva remondiga ja väheneva õpperuumiga 

paigutatakse oskusainete õppevahendid, olgu nendeks 

plokkflöödid või klaver, värvilised paberid või guaššvärvid, 

noodivihikud või muusikaõpikud, treipingid või 3D-printerid 

spordisaali. Kõik oskusainete tunnid hakkavad toimuma seal. 

Kui aga istumise õppeaine kõige populaarsemaks osutub, saab 

see endale kõige enam ruumi. Õnneks on võimlas tribüün, kus 

on istumiseks väga head tingimused. 

Kooli hoolekogu on soovitanud lastele hinde „5“ puhul 

kirjutada tunnistusele „väga hästi arvestatud“ ja hinde „3“ 

puhul „rahuldavalt arvestatud“. Üks lapsevanemast hoolekogu 

liige soovitas heade ja väga heade õpitulemuste puhul panna 

tunnistusele naerusuise emotikoni. Küsimusele, kuidas hinnata 

neid, kes väga hästi hakkama ei saa, ei osanud lapsevanem 

vastata muud, kui et tema laps nende sekka ei kuulu. 

Uued tuuled puhuvad 
Kost puult tuul, säält puult miil  
                                Setu vanasõna 

Koolibussi teekonna jälgimiseks äpp 

Et näha, mitme minuti pärast koolibuss 

teie peatusse jõuab, on varsti võimalik 

alla laadida vastav mobiilirakendus, 

äpp. Selle allalaadimiseks peate QR-

koodi kasutama. Kiirustage, sest esime-

sed 50 õpilast saavad allalaadimise ta-

suta.  Äpi teeb valmis õpetaja Siret. 
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Kooliehituse III etapp 

Kui Ääsmäe kooli direktori unistused teoks saavad, siis 

valmib kooliehituse III etapis Ääsmäe kooli juurde  vaba aja 

veetmise keskus. Seal asuks veekeskus liumägede, torude  ja 

basseiniga ning suure vee-elukate akvaariumiga. Veel 

sisaldaks see teaduskeskust, mis annaks head võimalused 

loodusõpetuse ja ajalootundide läbiviimiseks, sest 5D-

klassiruumides saaks õpetaja valida nii ajastu kui koha 

vastavalt õppetunni teemale. Koolijuht usub, et sellised 5D-

õppeklassid koguvad populaarsust ka teistes koolides, sest 

sellises ruumis tekib õpilasel vahetu sündmuse kogemus, 

mida õpikust lugedes ei saa. 

Kolmelkorruselisena planeeritud keskuses on mõeldud ka 

spordisõpradele:  esimesele korrusele on kavandatud lisaks 

aeroobika- ja jõusaalile täismõõtmetega pallimängude saal, 

millest  on puudust tuntud juba üle kümne aasta. Sellise saali 

õigustuseks on Ääsmäe sportlaste saalihokis saavutatud 

võidud. Kindlasti koguks saalihoki siinmail veelgi 

populaarsust, kui kodumänge peetaks oma külas, mida 

praeguse spordisaali mõõtmed kahjuks ei võimalda. 

Lisanduks nii uusi mängijaid kui saaks jõudu juurde 

fänniklubi, millel on praegu 622 liiget. Juba käivad  

läbirääkimised Eesti Saalihoki Liiduga, et 2024.aastal saaks  

Ääsmäel toimuda esimesed rahvusvahelised  võistlused 

saalihokis. 

Selline kolmekorruseline vaba aja keskus  peaks valmima 

Ääsmäe kooli juurde kooliehituse III etapis, kui Jaanus 

Kallioni unistused teoks saavad. 

Alates 1. aprillist 2017 Ääsmäe raamatukogus uued 

 

SISEKORRA  EESKIRJAD 

 
Külastajate tungival soovil on raamatukogu 

avatud 24 tundi ööpäevas. 

  

Raamatukokku sisenemisel on nõutav  

kuke pildiga dokument ja vahetusjalanõud. 

 

Arvuti kasutamine on jagatud vastavalt: 

 

             TÜDRUKUD  -   paaris kuupäevadel 

             POISID   -    paaritutel kuupäevadel 

 

Soovime kõigile head laste 

ja  noorte kultuuriaastat! 


