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Ääsmäe Hääl
Koolileht

Ääsmäe kooli sünnipäeval, 18. septembril heiskas koolipere enne aktusele siirdumist pidulikult koolimaja
Ääsmäe kooli sünnipäeval, 18. oktoobril kogunes koolipere koolimaja ette pidulikuks Eesti Vabariigi lipu
heiskamiseks ja Eesti hümni laulmiseks, koolilaulu lauldi aulas sünnipäevaaktusel.

ees Eesti Vabariigi lipu ja laulis Eesti hümni, koolilaulu lauldi aulas aktusel.

Ääsmäe kooli 230. sünnipäeva sündmused
T 18.okt - pidulik lipuheiskamine ja aktus
K 19.okt - or ienteer umismäng koolimajas 2.-9.kl
viktoriin kooli ajaloost 2.-9.kl
koolimaja joonistamine 1.kl
kauni käekirja konkurss 1.-3.kl
N 20.okt - teatevõistlused klasside ühisvõistkondade vahel
R 21.okt - vanaajavahetunnid
koolinaljade esitamine 2.-9.kl
parimate tänamine ja sünnipäevakringli
söömine
T 25.okt - sünnipäeva võr kpallitur niir
N 27.okt - sünnipäeva saalihokitur niir
R 28.okt - sünnipäevaaktus, vastuvõtt ning pidu
külalistele ja vilistlastele

Kõigile, kes Ääsmäe kooliga seotud— et head mälestused püsiksid
erksana ja innustaksid kooli heale käekäigule kaasa elama!

3D-vaade Ääsmäe koolile projekteeritavast juurdeehitusest.

Austatud Ääsmäe kooli vilistlased!

Ääsmäe Põhikooli direktori
Jaanus Kallioni tervitus.

Pildikesi
koolielust
sünnipäevanädalal

Mõnel hetkel olete Te kõik võrdsed selle
auväärt kooli ees. Esimest korda siis, kui
sulgesite enda järel kooliukse: kooliaeg sai
minevikuks, ees ootas erinevate võimalustega
tulevik.
Taas olete võrdsed, kui tulete oma kooli tagasi.
Nagu täna. Unustate selle, kes olete, unustate
vanuse ja olete taas koolipoisid ja -tüdrukud
nagu aastaid tagasi. Kuigi koolimaja ei ole ehk
see, mis tollal, siis koolitunde loote Te ise oma
kohalolekuga, oma mälestustega, oma juttuLasteaia tervitus pidulikul aktusel.
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dega.
Arvuliselt viis aastat, aga sisuliselt väga pikk
aeg on möödunud viimasest kooli- ja hariduselu
kestvuse tähistamisest Ääsmäel. Tänaseks on
lisandunud veel umbes 90 vilistlast. Järk-järgult
vahetuvad õpilased, vähesel määral õpetajad ja
töötajad. Teie tänane kohalviibimine näitab
austusavaldust koolile tema auväärse juubeli
puhul. See näitab, et hoolite ja armastate oma
kooli ja peate oluliseks seda, mida kool Teile
eluks kaasa andnud on.
Aktusel kõlab koolilaul.

Õpetaja Siret Saarniit hoiab hoolega Ääsmäe kooli
Ääsmäele elama ja tööle tulid. Ema on
elukutselt algklasside õpetaja, on töötanud lasteaias, koolis ja noortekeskuses,
isa lõpetas põllumajandusülikooli ja
töötas Ääsmäe sovhoosis.
Sinu loodusearmastus – kas see on
alguse saanud Lõuna-Eesti maalilistelt
maastikelt ?
Tegelikult tahtsin hoopis Kunstiülikooli
õppima minna, aga seal on alati suur
konkurss olnud, nii et sellest mõttest
loobusin pärast seda, kui olin keskkooli
kõrvalt läbinud Kunstiülikooli aastase
ettevalmistuskursuse. Asusingi siis hoopis füüsikust venna soovitusel Tallinna
Pedagoogikaülikooli keskkonnateaduste
õpetaja eriala omandama. Reaalained
pakkusid mulle ka kooliajal huvi,
lõpetasin Keila Keskkooli reaalainete
klassi. Siis juhtus nii, et Ääsmäe koolis
oli vaja õpetajat ja ma soovitasin siia oma
kursusekaaslast. Järgmisel aastal meelitas
tema minu endaga koos Ääsmäele tööle.
Esialgu asusin ülikooli kõrvalt tööle
väikese koormusega, ülikooli lõpetamise
järel juba täiskohaga. Alguses arvasin, et
tulen ajutiselt, aga olen siin juba 18
aastat.

Ääsmäe Põhikoolis töötab loodusainete
õpetajana Siret Saarniit, kes on ka ise
kaheksa aastat siin õppinud. Tema esimene õpetaja oli kooli kauaaegne pedagoog Armilda Viljamaa. Ääsmäel elab
Siret pisikesest peale ja kannab endaga
vastutustunnet selle ees, et tulevased
põlved saaksid osa praegu koolis aset
leidvast. Siret koostab kooli fotokroonikat. Ta teab peaaegu et kõigest,
mis kooliseinte vahel juhtub, ja annab
enamuse sellest huvilistele edasi kooli
kodulehe ning Facebooki vahendusel.
Siret hoiab silma peal ka kooli infotehnoloogilistel vahenditel ja on vajadusel
toeks ülejäänud õpetajatele, kui need
arvuti- või äpiasjandusega kimpu jäävad.
Mis on õpetamises nende aastate
Tema vanem laps käib meie kooli
jooksul muutunud?
kolmandas klassis ja tütar on viimast aasPraegusega võrreldes sain ma alguses
tat lasteaias. Siret teeb ja jõuab palju.
õpilastele poole rohkem teadmisi edasi
Kas sa oled Ääsmäel sündinud?
anda. Muidugi on värske õpetaja entuEi, minu mõlema vanema suguvõsa on siastlikum ja eeldab, et ka õpilased tema
Põlvamaalt pärit ja sealt nad noorte pakutavat nagu linnupojad ema toodud
vanematena, mina olin siis kaheaastane, ussi ammuli sui ootavad, et seda alla
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neelata ja läbi seedida. Ajapikku olen aru
saanud, kui palju õpilastele „pähe
mahub“ ja tundub, et kahjuks järjest
vähem. Loomulikult on õpetamise ja
õppimise sisu muutnud nutindus. Kui
mõelda, et alles kümmekond aastat tagasi
tulid kasutusele puuteekraanid ja juba
praegu ei kujuta õpilased enam ettegi,
kuidas nutiseadmeteta hakkama saada.
Aga saadi hakkama ja koolis oli tore ka
nutividinateta.
Nende
seadmete
kasutamine võiks olla sihipärasem ja
raamatulugemine peaks jätkuvalt tähtis
olema.
Hoolimata sellest, et lastel on koolitundide kõrvale nii palju muid võimalusi
tulnud, ei ole Siret alla andnud. Et oma
ainet huvitavamaks ja meeldejäävamaks
teha, on ta koos õpetaja Heljega kirjutanud kaks aastat Keskkonna Investeeringute Keskusele projektitaotlusi,
tänu millele saavad lapsed õppida ja
silmaringi laiendada väljaspool kooli.
Näiteks käia matkal ka kaugemal rabas ja
metsas ning osaleda erinevate muuseumide ja looduskeskuste õppeprogrammides. Need käigud on alati olnud
meeldejäävad ja õpilasi hoopis teisest
küljest õpetajale avanud.
Ja kuigi vahel tundub, et ühe inimese
õlule on kogunenud liiga palju kandamit,
siis Sireti silmades ei ole õpetajatööks
vajalik sära veel kustunud. ***
Fotodel: sünnipäevanädala keskel käisid
9.klassi õpilased õp Siretiga õppekäigul
Kurgjal C. R Jakobsoni majamuuseumis ja
Särghaual kivimeid uurimas.

Sünnipäevanädal piltides

9. klassi õpilane Kenu Kuusik mängis
sünnipäevakringli söömisega tipnenud
peol meeleolu loomiseks karmoskat.

Tantsuõpetaja Piret Kuntsi õpilased kehastusid sünnipäevakontserdil seekord
elurõõmsateks Pipideks.

3. klass oma kooliteemalisi nalju esitamas.

Hea nali köidab ja toob muige suule.

Orienteerumismäng: 7. klassi tüdrukud otsivad koolimajast
kohti, millele pilk just iga päev pidama ei jää. Lisaks sellele
kirjutasid õpilased kooliteemalisi luuletusi, lahendasid kooli
ajaloost ja tänapäevast viktoriiniküsimusi, joonistasid pilti
koolimajast ja võistlesid kauni käekirja tegemises. Arvestades
ka ettevalmistusi kooliteemaliste näidendite esitamiseks ja
kontserdil esinemiseks, kujunes esimese õppeperioodi viimane
nädal omamoodi pingeliseks.

Kui Ääsmäe koolis mööduks mõni oluline sündmus spordita,
siis poleks see ju Ääsmäe kool! Seekord ei võetud mõõtu
klasside vahel, vaid lõbusas teatevõistluses moodustati
võistkonnad iga klassi õpilastest, lisaks veel üks õpetaja.
Teatevõsitlused valmistas ette ja viis läbi õpetaja Kristjan
Küttis. Spordivõistlusi jagus ka vaheajanädalasse: 25.
oktoobril toimus võrkpallis Ääsmäe CUP 2016 kuue
võistkonna osavõtul ja 27. oktoobril saalihokiturniir.
4

5

