
Ääsmäe Hääl 
Kooliajakiri 

DETSEMBER 2017/JAANUAR - VEEBRUAR 2018 AASTAST 1984 

Ehitame maja! Ehitame maja,  

kena väikse maja.  

Kive kokku veame,  

palke tooma peame  

ja veel muud, mis vaja.  

 

Ehitame majakese metsa veerde,  

õitsevale aasale,  

lõbusasti vuliseva oja äärde  

mahlakase kõrvale.  

Töö käib hoogsalt, killa, kõlla, kop-kop-kopp!  

Hoogsalt, valvsalt, plaani järgi tipp ja top.  

Seinad üles laome, kopsime ja taome,  

kaugelt kostab kaja.  

Katusegi peale  

ilusasti seame,  

nii meil valmib maja.  

 

Ei me karda vihmasadu, tuuli külmi,  

tantsu lööme soojas toas.  

Saiakesed küpsevad meil uues ahjus,  

pliidil keevad maiusroad.  

Tulge külla, sõbrad, nüüd me ootame!  

Kõiki neid pea kohata siin loodame! 

KOOLIHOONE AVATUD 
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20. detsembril oli Ääsmäe koolimajja kogunenud 

palju rahvast. Kokku olid tulnud kõik, kellel seos 

Ääsmäe kooli ja uue õppehoone ehitusega. 

Ehitusliku poole pealt oli saanud maja valmis ja 

avamispidu sai maha peetud.  

Kooli poolt pidas kõne koolidirektor Jaanus 

Kallion. Ta tänas meenetega kõiki, kes olid nõu ja 

jõuga abiks uue koolihoone valmimisel.  

Sõna sai ka vallavanem Andres Laisk, Saue 

Vallavalitsuse liige Rein Riga, projektijuht Kristjan 

Pever ning haridus- ja teadusministeeriumi 

Harjumaa piirkonna ekspert Piret Hiisjärv. 

Uue koolihoone avamise lindilõikamisele paluti 

vallavanem Andres Laisk, ehitajate poolt Kristjan 

Pever, projekteerimisfirma OÜ EMP juhatuse 

esimees Tarmo Trei, Saue Vallavalitsuse liige Rein 

Riga, Saue valla haldusosakonnajuhataja Silver 

Libe, hoolekogu esimees Krista Tehva, 

õpilasesinduse peaminister Anette Kõu ja Ääsmäe  

Põhikooli direktor Jaanus Kallion.   

Uues koolimajas on suuremad klassiruumid ja seal 

paiknevad uued ruumid matemaatika, loodusainete, 

inglise keele, ajaloo, vene keele, inimeseõpetuse, 

eesti keele ja kirjanduse, kunstiõpetuse, käsitöö ja 

kodunduse klassid ning lisaks 3- ndad ja 4. klass. 

Esialgselt lootsime uue koolimajaga tutvuda peale 

jõuluvaheaega. Kahjuks on tihti uute ehitustega nii, 

et kõik asjad ja toimetused ei saa õigeks ajaks 

valmis. 16. veebruaril tuli lõpuks rõõmusõnum, et 

nüüd võib kolida sisse. Uues õppekorpuses 

alustasime peale talvevaheaega, kui kõik vajalik on 

ümber kolitud.  

Koolimaja uhke ja uus  

Koolihoone avamisel jagati kingitusi. Koolihoone valmimise kroonika. 

Avar ja lai see uus koolihoone. Kes muretses, et vana koolihoone rõdu läks 

lammutamisele, siis ka uuel koolihoonel on rõdu 

olemas. 
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Jõulukontserdid 
Kooli jõulukontserdid toimusid sellel aastal kahes 

osas. Esmalt esinesid 21. detsembril 5. - 9. klasside 

õpilased ja kella 18.00 algas 1. - 4. klassi kontsert, 

kuhu oli oodatud ka lapsevanemad.  

Suuremate klasside jõulupidu külastas jõuluvana 

asemel sel aastal jõulusokk. Algklasside jõulupeol 

oli tradisooniliselt jõuluvana.  

 

 

1.B klassi esimene jõulupidu koolilapsena. 

Jõulusokk tegi suurematel klassidel olemise 

lõbusaks. 

Käsitöö ja kodunduse klass  Kunsti klassi uudsed lauad 

Muusikaklass sai endale pilliruumi.  
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Sellel aastal veidi erinevalt, toimus kooli heategevuslik 

laat 8 detsembril. Klassid said koguda raha kevadisteks 

väljasõitudeks. Õnneloosi ja kohviku tulud läksid 

spordiinventaari soetamiseks (rippkang).  

Klassid koguseid endale kevadisteks väljasõitudeks 

tublisti üle 1 700 euro. Rippkangi tarbeks koguti üle 972 

eurot. 

Laadamelule pakkusid vaheldust mudilaskoor õp Linda 

juhendamisel, Minu  tantsukooli esinejad. 

Laadalauad oli head ja paremat täis toodud ning vaadates 

kogunenud väljasõiduraha, läks enamus kaupa müügiks.  

  

Jõululaat 

Ääsmäe kooli mudilaskoos õp. Linda 

juhendamisel 

Kes julgemalt pakub see saab oma kaubale kiiremini 

ostjad 

Õnneloosi laud  tühjenes kiirelt ja huvilistest 

puudust ei olnud 

Kohvikumelu  

Laste oma panus laadale  
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Jõulutegemised  

Jõuluaeg on üks ütlemata kiire aeg. Koolimajaski 

oli palju tegemist sellel ajal. Sai korraldatud 

mitmeid toredaid päevasid ja kaunistaud koolimaja. 

Klassid käisid jõuluvana tegemisi kaemas 

erinevates kohtades.  

 

Oli üks tore kampsunipäev. Osavõtt oli küll kesine, 

aga plaanime seda järgmisel jõuluajal uuesti teha, 

siis on mõttega juba harjutud ja kaasatulejaid ehk 

rohkem. 

Ühest õppeainest saab teha õpetliku tunni 

ja pärast saab klassi ära kaunistada. 

Klassid käisid külas jõuluvanal. Pildil on 2. klassid külas 

Jõuluvana Kustil. 

Alati ei pea tooma metsast kuuske tuppa, 

saab ka ise teha. 

Tervele klassile päkapikumüts pähe ja 

ongi juba klassis teine meeleolu. 
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Minu tantsukooli workshop Pidulaud 

Uusaastapidu - loovtööna. 

Reedel, 12. jaanuaril toimus meie kooli aulas 

üle pika aja õpilastele mõeldud pidu, mis oli 

pühendatud    uue aasta ja koera aasta algusele. 

Pidu oli mõeldud 5. – 9. klassi õpilastele ja selle 

korraldasid 7. klassi õpilased Anete Maarja, 

Laura, Kelli, Brita ja Kaspar oma loovtööna. 

„Pidu oli väga lõbus, kordagi ei olnud igav ja 

koguaeg oli midagi teha,“ arvas 7. klassi õpilane 

Freda . 

Pidu sisaldas Ipson koera - showd, mille 

peastaariks olid austraalia lambakoer Indy ja 

tema perenaine Annika, Minu Tantsukooli 

workshoppi, Queeni tribuutshowd, mänge ja 

viktoriini, mustlasnõia ennustamist ning diskot. 

Peo lõpus toimus ka loos, mille auhinnaks oli 

kast Premia jäätist. Samuti valiti peo 

kuninganna ja kuningas, kelleks osutusid Freda 

ja Sten.  Auhindu jagati veel mängude ja 

viktoriini eest. 

Peol olid sponsorid Premia, Tere, Minu 

Tantsukool ja Balsnack, kes aitasid pidu läbi 

viia. Premia oli omalt poolt välja pannud kaks 

kasti jäätist, mis läksid mõlemad auhindadeks. 

Tere poolt olid kohukesed, millest peol puudust 

ei tulnud, ning Balsnack toetas omalt poolt 

krõpsudega. 

Korraldajad 

Loovtöö meeskond. Koera - show 
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Ivo Linna ja Anti Kammiste  kontsert  

Jaanuarikuu viimasel päeval jõudis 

Ääsmäe kooli kaua oodatud Ivo Linna ja 

Anti Kammiste kontsert. 

Tunnike head eesti muusikat koos 

mõtlema panevate vahepaladega Ivo Linna 

poolt. Jutustused muusikast läbi ajaloo 

olid harivad nii lastele kui ka kindlasti 

õpetajatele.  

Lapsed said vastata viktoriini küsimustele 

ja laulda laule, mis olid tuttavad. Julge 

noormees Juhan said laulda koos Ivo 

Linnaga kõrvuti.  

Sellel kontserdisarjal on olnud kombeks, 

et igas koolis, kus esinetakse, saab selle 

kooli üks õpilane kuulsat Eurovisooni 

laulu ’’Kaelakee hääl’’ laulda koos  Ivo 

Linnaga.  Meie koolis sai see au osaks 8. 

klassi õpilasele Anna-Liisale.  

Peale kontserti lõppu said soovijad Ivo 

Linna autogrammi ja julgemad said 

ühispildile.  

Kabering tõi medali 

3. veerbuaril toimus Laagri koolis Saue valla noorte m/v 64 - 

ruudulises kabes. Ääsmäe kooli kaberingi lapsed käisid ka kätt 

proovimas.  

 Oliver Tatter saavutas 2008. a ja hiljem sündinute seas 3. - 4. 

koha. 

Tubli saavutus ja palju õnne. 

Juhendaja Aivar Pent  



8 

Sõudeergonomeetria sõidud ’’Tiri, aga tõmba’’ 

Teist korda toimusid Ääsmäe põhikoolis sõudeergonomeetria võistlused ’’Tiri, aga tõmba’’. Osavõtjaid 

oli 2. - 9. klassini. Lisaks tagasihoidlik õpetajate meeskond.   

 

2. – 3. KL T FINAAL 

1. KARMEN LISETTE PIIBAR 01:23,6 

2. ANGELINA KANNEL 01:24,3 

3. MARTALIISA MEINDORF 01:34,6 

  P   

1. ARNO LEINBERG 01:20,7 

2. HUGO ILISSON 01:23,7 

3. JAN TALTS 01:27,1 

4. – 5. KL T   

1. KAROLIN SUITS 02:12,2 

2. SILLERI SIIM 02:19,3 

3. KAROLI PEET 02:21,2 

  P   

1. KEVIN TAMM 02:03,2 

2. VIRGO PEDAK 02:07,8 

3. RASMUS PRIIVITS 02:12,0 

6. – 7. KL T   

1. GERLI PEET 02:08,3 

2. MARLEN OLIVIA KRULL 02:11,2 

3. ANETE – MAARJA PANG 02:14,0 

  P   

1. KEN – MARTTI PIIBAR 01:51,0 

2. STEVEN MIHKELSON 01:54,2 

3. HENDRIK RUUT ALANGO 02:03,0 

8. – 9. KL T   

1. MAIGI NIGUL 01:58,3 

2. AIGI – ELIS PIHLAKAS 02:02,1 

3. ANETTE JÕGI 02:04,5 

  P   

1. TARGO TREPP 01:39,3 

2. URMET NEEM 01:41,8 

3. ANDERO KOOTS 01:46,2 
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11. jaanuaril startis Ääsmäe kooli sportlik 

paremik Tallinnasse Lasnamäe 

kergejõustikuhalli U14, U16 ja U18 Harjumaa 

2018.a. noorte meistrivõistlustele 

sisekergejõustikus. Esikolme sekka jõudsid: III 

koht Marlen Olivia Krull kuulitõukes 9.46 m; 

Joonatan Jürimaa 60 mj 8,73 sek; Kristo 

Kondrov 800 mj 2.54,29 min; Stheven Mäenurm 

kuulitõukes 9.56 m; Erlend Utrop kõrgushüppes 

1.60 m. Teise koha saavutas Karl Enok Pang 

kuulitõukes uue isikliku rekordiga 10.38 m. 

Pang osales ka 02.01 kuulitõukes Tehniliste 

alade GP võistlustel Tallinnas, kus saavutas II 

koha (tulemus 9.89 m). 

16. jaanuaril toimus TV 10 OS Harjumaa II 

etapp, kus parima tulemuse eest hoolitses Maigi 

Nigul, kes 2 kg kuuli 10.66 m kaugusele tõukas 

saavutades sellega vanemate tüdrukute seas teise 

koha. Rene Filippov nooremate poiste seas 

saavutas 60 mtj 11,03 sek viienda koha. Sel 

etapil rohkem keegi esimese kuue sekka ei 

mahtunud. Kahe etapi kokkuvõttes asub Ääsmäe 

kool 7-ndal kohal, edestades kõiki väiksemaid 

koole. Vabariiklikul etapil käis Ääsmäe kooli 

võistkond 27.01 ja asume ka vabariiklikus 

arvestuses 7-ndal kohal. Eesmärk on jõuda kuue 

parema sekka, et jõuda finaali. Kaks etappi on 

veel jäänud. 

7. veebruaril käisid 8.-9. klassi tüdrukud 

Harjumaa MV võrkpallis, kus 14 võistkonna 

konkurentsis saavutati 8. koht. Litsenseerimata 

võistlejate ehk rahvaliiga arvestuses said meie 

kooli tüdrukud kaela pronksmedalid. 

 

Õp Kristjan Küttis  

SPORT  SPORT  SPORT  

Maigi Nigul 2 koht kuulitõukes Harju TV 10 OS  Maakonna meistrivõistlused sisekergejõustikus - 

muhedad kuulipoisid, 2 ja 3 koht Karl Enok Pang ja 

Stheven Mäenurm  

Hetki võrkpallivõistlustelt 
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100 päeva koolis 

1 klassidel sai koolis käidud 

100 päeva. Selle puhul oli neil 

pidupäev vahvate mängudega 

ja  1.B esitatud etendusega. 

Pidu aitasid sisustada 9. klassi 

õpilased. Koos tantsiti ja 

mängiti ning söödi 100 päeva 

torti. 

Tagasi kooli nädala elamused  

Tagasi kooli nädal viib koolipere välja oma 

tavapärasest keskonnast ja toob uusi ning põnevaid 

elamusi igapäeva ellu. Sellel aastal sai kuulata 

loenguid R.Part neuroloogiast, teemal kuidas me 

hindame tasakaalu ja silmade liikumist; Roger 

Rehepapp  - sportlikud eluviisid, poks; Kärri 

Sõelsepp - multifilmidest ja kuidas edukalt läbi 

kukkuda?; M.Viisitamm - eesti riik; K.Maltis - 

eripedagoogikast; S.Maasen -  esmaabi; M. Mürk - 

kunsti õpituba; T.Danneberg - tänased ja tuleviku 

oskused ja A. Hakkaja - maitsetest. Oma 

kogemustest käisid rääkima vilistlased Margarita, 

Laura, Simone ja eelmise aasta lõpetajad. 

T. Danneberg - tänased ja tuleviku oskused M. Viisitamm - Eesti riik 

S. Maasen -  esmaabi 
Roger Rehepapp  - sportlikud eluviisid, poks  
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Laulupidu 150  

12. veebruarist kuni 4. märtsini said kõik valida, 
milline tuleb laulupeo 150. sünnipäevale 
pühendatud kaheeurone münt. Mündi kujundus 
valitakse kaheksa lapse ja noore joonistuse seast. 
Kokku saadeti konkursile 8000 joonistust. 

Ääsmäe Põhikooli 1. klassi õpilane, kaheksa-

aastane Lennart Teinbas on ka väljavalitute seas.  

Kavandeid ja tulemusi saab vaadata: 

http://lastejaam.err.ee/laulupidu150/ 

Ülemaailmne turvalise interneti päev  

Igapäevsaelt puutume kokku interneti keskonnaga 

ja seal jagatava infoga. Et lastes kasvatada teadliku 

interneti kasutust, oli koolis taaskord interneti 

turvalisuse nädal.  

Selle aasta rahvusvahelise turvalise interneti päeva  

teemaks oli „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: 

parem internet saab alguse Sinust“.  

1.- 4.klassile andsid vastava tunni õpilasesinduse 

liikmed, 5.-9. klass käsitlesid teemat ainetundides. 

Vahetundides sai QRkoodide abiga leida 

teemakohaseid õppematerjale, teste ja õppemänge. 

Väga populaarseks osutusid Netilammaste 

multikad, mida sai vaadata teise korruse vahsaali 

telekast. Kõikidel klassidel valmisid sõnapilved 

teemal "Parem internet". Kolm teemakohast tundi 

andis meie koolis välislektor Triin Nigul.  

Siit QR koodist leiad 

lehekülje Targalt internetis  

www.targaltinternetis.ee/ 

ja palju huvitavaid, 
usaldusväärseid ja olulisi 

materjale lastele, noortele, 
vanematele ja õpetajatele. 

Nutitelefonidest noortele 

http://www.pariseltkavoi.ee/
noortele 

Suurim julgus  

Loe alljärgnevaid soovitusi,  

mida internetti kasutades 

silmas pidada võiksid. 

https://suurimjulgus.ee/ 

http://www.targaltinternetis.ee/
http://www.pariseltkavoi.ee/noortele
http://www.pariseltkavoi.ee/noortele
https://suurimjulgus.ee/
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Ajalehe toimetus ootab endiselt enda 

ridadesse ajakirjandushuvilisi 5. - 9. klassi 

õpilasi. 

Kui sul on huvi ja soov teada saada, kuidas 

ühte ajalehte tehakse, siis tule ja ühine 

meiega.  

Läheme tutvume ühe Eesti suurema ajalehe 

toimetusega ja saame teadmisi, kuidas teha 

enda koolileht paremaks.  Anna oma soovist 

teada  klassijuhatajel või õp. Margitile  

Ääsmäe Hääl 
TÄHELEPANU! 

KOOLI ON JÄETUD SUUREMAS 

KOGUSES RIIDEID, JALANÕUSID, 

SUUSAVARUSTUST, KOTTE JNE. 

KÕIK NEED ASJAD TAHAKSID SAADA 

TAGASI ENDA OMANIKU JUURDE. 

VÕTA AEGA JA VAATA ÜLE KOOS 

ÕPETAJA VÕI VANEMAGA, EHK 

LEIAD ENDA  ASJU. 


