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Täna Ääsmäe
Hääles

Uue õppeaasta algus
Ääsmäe Põhikooli õppetöö algas ka sel aastal traditsiooniliselt 1.
septembril – hoolimata sellest, et tegemist oli pühapäevaga.
Õppeaasta
avaaktus
oli
loomulikult
pühendatud
eelkõige
päevakangelastele – õpilastele ja õpetajatele. Eriti olid tähelepanu
keskmes meie uus esimene klass ja esimese klassi õpetaja Helje Kala.
Aktusel esines kõnega Ääsmäe Põhikooli direktor Jaanus Kallion, kes
tervitas ning õnnitles õpilasi ja õpetajaid algava kooliaasta puhul. Nagu
kombeks igal aastal, tutvustati ka seekord meie kooli õpetajaid.
Esimest korda tõelise kooliklassina lavale sattunud esimene klass oli väga
põnevil – nad said kätte oma ruudulised õppematerjalide kohvrid ning lilleõied.
Seejärel suundusid nad oma õpetaja juhtimisel klassiruumi, kus toimus esimene
tund esimeses klassis.
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MIS OLI…

Sügis 2013
11. ja 18. septembril 2013
toimusid Ääsmäe Põhikoolis
õpilasesinduse uute liikmete
valimised. Osa võttis kogu
õpilaskond, esimesest klassist
üheksandani.

Ääsmäe põhikooli õpilasesindus „Oma riik“

Kui hääled kokku loetud said,
siis
kuulutati
välja
ka
tulemused. Sel õppeaastal on
meie
kooli õpilasesinduse
koosseis järgmine:

11. septembril toimusid meie koolis õpilasesinduse presidendi
valimised. Presidendikandidaate oli kaks: Karl Riis ja Tiit Träss,
mõlemad 9. klassist. Valituks osutust Tiit Träss, kes on koolikaaslaste
hulgas tuntud kui rahulik ja kindel tegija.

Tiit Träss (9. klass) –
peaminister.
Peaministri
asetäitja on Urmet Neem (4.
klass)
ja nõunik direktor
Jaanus Kallion.

18. septembril valiti uued õpilasesinduse liikmed ning 25. septembril
toimus õpilasesinduse koosolek, millel jagati ministrite ametipostid.

Õpilasesindusse oli sel õppeveerandil vaja läbi viia kohe kahed
valimised – õpilasesinduse presidendi ja uute liikmete valimised.
Täita oli palju kohti, sest eelmise aasta 9. klassi õpilaste koolist
lahkumine jättis õpilasesinduse ridadesse hulga tühje kohti.

Margarita Oja (9. klass) –
välisminister. Välisministri abi
on Susanna Muidre (9. klass)
ja nõunik inglise keele õpetaja
Anu Ariste.
Liisa Träss (7. klass) –
meediaminister. Meediaministri
abi on Grete Võrno (6. klass) ja
nõunik
ajaloo
ja
ühiskonnaõpetuse
õpetaja
Terttu-Triin Tomusk.
Laura Männaste (9. klass) –
haridusminister.
Haridusministri abi on Simone
Sui (9. klass) ja nõunik inglise
keele õpetaja Anu Ariste.
Urmet Neem (4. klass) –
spordiminister. Spordiministri
abid on Paul Theodor Oja (7.
klass) ja Rauno Miller (7.
klass). Nõunik on kehalise
kasvatuse õpetaja Kristjan
Küttis
Egne Korol (7. klass) –
kultuuriminister.
Kultuuriministri abi on Anette
Kõu (5. klass) ja nõunik
matemaatika õpetaja ja huvijuht
Piret Kunts.

„Oma riik“
Tagumises reas: Paul Theodor Oja (7. klass), Anette Kõu (6. klass),
Egne Korol (7. klass), Rauno Miller (7. klass), Tiit Träss (9. klass),
Liisa Träss (7. klass), Grete Võrno (6. klass)
Esimese reas: Urmet Neem (4. klass), Simone Sui (9. klass), Susanna
Muidre (9. klass), Margarita Oja (9. klass), Laura Männaste (9. klass)
Õpilasesinduse liige ja meediaminister Liisa Träss räägib
õpilasesinduse tegevuse algusest nii: „Sel sügisel valiti uued
õpilasesinduse liikmed: Urmet, Egne ja Liisa (mina). Peaministriks sai
Tiit.
Urmet sai spordimistriks, tema abideks on Rauno ja Paul. Egne sai
kultuuriministriks, tema abiks on Anette. Mina sain
meediaministriks, minu abi on Grete. Peaminister on Tiit ja
asepeaminister Urmet. Õpilasesindus on nii tore koht, kus olla liige
ja esindada õpilasi.“
Liisa Träss, 7. klass
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Ääsmäe põhikooli õpilasesindus (järg)
SÜGISLUULE

Sügise värvid
Leelo Tungal

Õpilasesinduse peaminister Tiit Träss (9. klass) ning ministrid Laura
Männaste (9. klass) ja Margarita Oja (9. klass) leidsid aega, et rääkida
lühidalt oma rollist õpilasesinduses:
Tiit Träss: „Mina kandideerisin õpilasesinduse peaministriks peamiselt
sellepärast, et Laura ja Margarita pakkusid, et võiksin kandideerida.

Ma tegelen õpilasesinduses sellega, et aitan ministreid nende
Sügis saabus, pintsel peos- ülesannetes, aitan ka ürituste väljamõtlemisel, planeerimisel ja läbi
mets on nüüd kui meistriteos! viimisel. Lisaks aitan nooremaid, kui on mingisuguseid probleeme.
Vahtrad said talt põsepuna, Õpilasesinduse plaanid selleks aastaks on kindlasti toredaid üritusi
korraldada ja kooli elus kaasa lüüa.“
kastan tuhat pruuni muna.
Kask ja pärn on kullakarva,
lepalehed mullakarva.
Haavapuud, va epudrillad,
nüüd on punased ja lillad!
Pihlakad said kaela pärlid...
Sügisel on võimsad värvid!
Samaks jäid vaid mänd ja
kuusk –
nad on hoopis teisest puust!

Laura Männaste: „Olen õpilasesinduse haridusminister ja minu abi on
Simone Sui. Õpilasesinduses aitan kaasa erinevate ürituste
korraldamisel ning aitan muuta koolielu huvitavamaks. Koos
Margaritaga teeme pärast õpilasesinduse koosolekuid ka protokolle.“
Margarita Oja: „Mina olen välisminister, seega kui tulevad
väliskülalised pean mina oma osa andma. Samuti Lauraga teeme pärast
igat koosolekut protokolli. Aitan ka ürituste korraldamisele kaasa.“

6. klass käis vaatamas
vaatamas teadusteatrit „Vinge muna“
7. oktoobril käisime Tallinnas kinos Artis teadusteatrit „Vinge muna“
vaatamas. Koolist lahkusime kell 11.10. Sõitsime bussiga Solarise
keskusesse, kus asub kino Artis. Bussis lehvitasid poisid järgitulevatele
autodele. Seejärel me jõudsimegi Solarisse ja läksime kinosaali. Me
saime kõige viimased kohad (meile ei meeldinud, et me viimases reas
istusime!).
Etenduse alguses näidati kümme minutit „Klaabu“ filmi.Seejärel me
vaatasime kuidas munaga katseid tehti. Meile tõestati, et kui muna
võrdse jõuga käes vajutada, siis see ei lähe katki. Seejärel kõnniti
munade peal. Taaskord ei läinud need katki. Siis näidati, kuidas peaks
„Superman“ naist püüdma.
Järgmise katsega lasti muna mikorolaineahjus õhku – ahju pandi kaks
muna ja mõlemad plahvatasid. Siis aga lasti õhupall õhku! Etenduse
läbiviijad panid oranži õhupalli õhku ja vesinikku ja pulga otsa põleva
tiku. Nad suunasid tiku õhupalli juurde ja õhupall plahvatas nii, et
tuleleek oli pärast plahvatust õhus.
Pärast etendust oli meil 15 minutit vaba aega. Poisid tegid tüdrukutega
Apple'i poes sõbrapilte. Mõned ostsid toidupoest süüa. Seejärel
hakkasime tagasi sõitma. Kui jõudsime kooli, siis läksime sööma!

„Vinge muna“ - AHHAA
teadusteater

Ääsmäe Hääl

6. klass: Alice Vaiknurme, Carmen Heleen Sepp, Lisanne Nurk, Kadri
Laaneste, Grete Võrno, Laura-Mari Kalm, Kristina Mellik, Margo
Maltis, Kevin Keidla, Robbie Markus Kolkanen, Erlend Utrop,
Markkus Ansip, Rasmus Taidla
Lk 3
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Juba
kakssada
kaks- Ääsmäe Põhikool – 227
kümmend
seitse
aastat
Ääsmäel kirjatarkust võib Ääsmäe Põhikooli sünnipäev on 17. oktoobril. Kontsert peeti sel aastal
siiski juba aegsasti, 10. oktoobril. Seekordne pidu oli rahulik ja toimus
saada…
omade keskel. Esinemas olid muusikaõpetaja Linda Kardna laululapsed
Nii lauldi Ääsmäe Põhikooli algklassidest ning solistid vanematest klassidest.
aktusel selle aasta 1.
septembril.
Nii
lauldi Kontserdist meeldejäävaks oli lisaks kaunitele lauludele ja Margo
Ääsmäe Põhikooli sünni- Maltise (6. klass) imeilusale klaveripalale ning Ääsmäe Põhikooli
direktori Jaanus Kallioni ja külaliste kõnedele kindlasti ka tänusõnad
päevakontserdil.
õpetaja Linda Kardnale, kes laulude õpetamise ja muusika seadmisega
Nii lauldakse kooliüritustel kontserdi kordaminekuks suure töö ära tegi.
kogu selle õppeaasta jooksul.
Ja ka järgmisel aastal
lauldakse seda laulu – ainult
siis on kahesaja kahekümne
seitsme
asemel
aastanumbriks kakssada kakskümmend kaheksa.

Algklasside laululapsed kontserdil laulmas
Alljärgnevalt meenutab seda sünnipäevakontserti Egne Korol:
„10. oktoobril oli kooli sünnipäevakontsert. Mina olin seal koos
Egne Korol, 7. klass Anettega (Anette Kõu, 5. klass) õhtujuht. Me rääkisime natuke
Ääsmäe
kooli
sünni- kontserdi sissejuhatuseks, seejärel teadustasime ning lõpus tänasime
päevanädalal
toimusid soliste ja ütlesime kokkuvõtteks paar lauset.
mitmed huvitavad üritused, Ma laulsin ka kontserdil – ingliskeelset laulu „Don’t Worry, Be Happy“
näiteks kooliviktoriin ja („Ära muretse, ole õnnelik“). Mul tuli see päris hästi välja. Kontserdil
Ääsmäe kooli sünnipäevaloeti ka luuletusi (mina ise lugesin samuti).
tordi kavandite võistlus.
Mulle meeldis idee, et kõik esinejad olid kogu aeg laval, sest nii oli
saalis külalistele rohkem ruumi. Mulle üldse väga meeldis see
kontsert!“
Egne Korol,
7. klass

Lk 4
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Näiteringi tegemised

Uus loodusainete klass

Ääsmäe Põhikoolis tegutseb
sellel
õppeaastal
taas
näitering, mille eestvedajad
on Egne Korol, Anette Kõu
ja Lisanna Jürimaa.
Näiteringis käib püsivalt
kümme last, lisaks on veel
huvilisi ja sooviavaldajaid,
kes pole aga senini veel
kohale jõudnud.
Praegu on meil käsil teema
„Imelik
sünnipäev“.
Arvatavasti esitame me oma
näidendit teisel veerandil.
Kõik on meie juurde
oodatud!
Anette Kõu, 5. klass

Ääsmäe Põhikoolis on sellest õppeaastast alates lõpuks ometi olemas
eraldi loodusainete klass.
Klass asub koolimaja esimesel korrusel ruumides, kus varem oli
eelkoolirühm (kes sellest õppeaastast alates tegutseb Ääsmäe lasteaia
ruumides).

Krossijooks
Teisipäeval (15.10) toimus
Ääsmäe
Põhikoolis
krossijooks. Meie klass
jooksis peale 5. tundi. Kui
tund lõppes, läksime starti.
Mina mõtlesin, et jooksen
seekord nii hästi kui jõuan,
kuid siis hüüdis mind
Susanna (Susanna Muidre,
9. klass). Ta ei saanud
kiiresti joosta, sest tema jalg
valutas. Mina jäin jooksu
ajaks tema kõrvale ja me
kõndisime (ja hüppasime)
raja läbi. Meil oli väga
naljakas ja lõbus. Soovisime
kõigile
möödajooksijaile
edu!
Me jäime koos viimasteks.

Uue loodusainete klassi ruumides tehti vajalikud remonditööd ning
kinnitati seinale suur ja kaasaegne Smart-tahvel. Klassiruum ise on
päikeselistel päevadel helge ja valgusküllane ning seal on tore
õppida!
Meie kooli õpilased hindavad oma uut klassiruumi väga – lõpuks
ometi on kõik praktiliseks õppimiseks vajalik kergesti kättesaadav.

Peale jooksu läksime kõik
koos koju, sest selleks 6. klass loodusõpetuse tunnis
päevaks olid tunnid läbi.
Ääsmäe kooli loodusainete õpetaja Siret Saarniit tänab kõiki, kes
Oli väga tore ja super!
aitasid kaasa loodusainete klassi valmimisele ja sisustamisele!
Kirke Arusoo, 7. klass

Ääsmäe Hääl

õpetaja Terttu-Triin Tomusk
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Rahvatantsijad Kreekas
Nagu juba traditsiooniks saanud, käisid Ääsmäe Põhikooli
rahvatantsijad ka sel suvel kaugel soojal maal tantsimas. Oma
Kreeka-reisi muljetest räägib Egne Korol 7. klassist. Teda
intervjueeris Liisa Träss (7. klass).
Millal te reisil käisite?
Kreeka reis toimus 30.06-14.07.2013. Me käisime väga paljudes
lahedates kohtades, aga kindlasti ei mäleta ma neid kohti täpselt,
sest iga päeva tuli nii paljude uute kohtadega tutvuda.
Mida põnevat te nägite ja tegite?
Me käisime palju ujumas, aga ujumise juures oli üks asi, mis
väga häiris. Nimelt oli vesi nii soolane, et kui vesi suhu läks, oli
soola maitse suus päris pikalt ja kui sukeldusid, siis silmad olid
punased nagu vähil. Me nägime varemeid, hirmsaid putukaid ja
sõime palju jäätist!
Räägi mingisugune põnev või naljakas seik reisilt.
Egne ja Vahemeri

Kui me peatusime, meil oli vist söögipeatus, oli meie kõrval auto,
mis peegeldas kõike, mis sellest mööda läks. Suured tantsijad
lollitasid selle ees ja siis läksid ka meie poisid. Auto peegeldas
kõike lühikese ja paksuna, nii et kujuta ette, kui keegi lühike ja
paks või pikk ja peenike läheb selle ette lollitama. Kas pole
naljakas? Vähemalt tol hetkel naersid päris paljud.
Kus sulle kõige rohkem meeldis ööbida?
Kui aus olla, meeldisid mulle kõik ööbimispaigad, sest igaüks oli
omamoodi põnev ja erinev. Peaaegu kõikidel hotellidel olid
rõdud ja vinged vaated ning telekad. Ühes hotellis oli lausa
vann!!! See oli luksus!!!

Olümpiastardis

Ööbimiskoht Ungaris oli tuttav eelmise aasta Ungari-reisist, kuid
seal ei olnud käinud kõik meiega kaasas olijad. Need, kes olid
seal varem peatunud (näiteks mina), teadsid teistele näidata
paljusid huvitavaid asju.
Mida õppisid sellelt reisilt?
Mina õppisin seda, et kui oled riigis, kus paistab peaaegu 24/7
päike, tuleb juua palju vett ja kanda peakatet. Muidu võib saada
päikesepiste, mille mina ka sain. Seda ei soovi ma enam kogeda,
sest süüa midagi ei saa, enesetunne on halb ja ei ole üldse tore
olla! Pange see endale kõrva taha!
Kas läheksid veel sama seltskonnaga reisile – näiteks samale
reisile ja riiki?

Täismundris

Lk 6

Sama seltskonnaga võiks minna küll kuhugi, aga mitte samasse
riiki ja samale reisile, sest tahaks seigelda uutes kohtades. Samas
oleks tore näha taas kõiki neid kohti, kus oleme varem käinud.
Liisa Träss ja Egne Korol, 7. klass
Ääsmäe Hääl

MIS OLI…
Alvin-Artur Lehestik:
„Õpetajate päeval mina õpetasin
4. klassi tunde. Mulle meeldis
kõige rohkem ise õpetada ja
ülesandeid koostada. Keeruline oli
see, et kogu aeg tuleb jälgida,
mida keegi klassis teeb. Mulle jäi
meelde see, et kaks tundi olid
minu jaoks üldse kõige lihtsamad
tunnid ja ma sain huvitava
kogemuse.“

Õpetajate päev

Rasmus Laurik:
„Õpetajate päeval mina õpetasin
loodusõpetust ja eesti keelt ning
informaatikat. Mulle meeldis selle
juures kõige rohkem see, et ma
sain kõiki juhtida. Minu arvates
oli keeruline 2. klassi õpetamise
abistamine.“

Margarita Oja: „Mina õpetasin inglise keelt. Mulle
meeldis, et õpilased käitusid hästi ja olid armsad. Minu
arvates ei olnud midagi otseselt keeruline aga kõige
raskem oli korra hoidmine. Minu jaoks oli see üks tore
kogemus ja teistsugune päev.“

Laura Männaste:
„Õpetajate päeval mina õpetasin
käsitööd ning matemaatikat. Mulle
meeldis selle juures kõige rohkem
see, et õpilased käitusid väga
hästi. Minu arvates on aga
keeruline õpetada nii, et kõik
õpilased aru saaksid. Õpetajate
päevast jäi mulle meelde veel see,
et see oli väga huvitav ja
teistsugune kogemus.“
Sander Sammalpärg:
„Mina ei õpetanud, kuid mulle
meeldis see, et sai süüa ja nalja.
Meelde jäi mulle kõik see, mis
toimus.“
Tomi Kristofer Kivisik:
„Õpetajate päeval mina õpetasin
folkloori. Minu arvates on
keeruline lapsi midagi tegema
panna.“

4. oktoobril tähistati Ääsmäe Põhikoolis õpetajate päeva.
Tunde andsid 9. klassi õpilased. Siin on nende mälestused
sellest päevast:
Liis Seppi: „Õpetajate päeval mina õpetasin 3. klassi, 7.
klassi tüdrukute käsitööd ja 8. klassi geograafiat. Mulle
meeldis selle juures kõige rohkem olla õpetaja ja teisi
õpetada. Minu arvates oli 3. klassi matemaatika tund kõige
keerulisem. Õpetajate päevast jäigi mulle meelde 3. klass
ja kõik muu.“

Margo Horn: „Õpetajate päeval mina õpetasin eesti keelt,
matemaatikat ja TKTd. Mulle meeldis selle päeva juures
kõige rohkem pärast tunde vastuvõtul toidulaud. Minu
arvates oli keeruline väikseid lapsi õpetada ning enam ma
seda teha ei soovi. Õpetajate päevast jäi mulle meelde see,
et päev iseenesest oli tore aga rohkem ma seda korrata ei
soovi. Kõige parem tunne oli kui istusime õpetajate toas
nahkdiivanil ning direktor tõi meile kringleid ja muud
lauale. Me lihtsalt mõnulesime seal pehmel diivanil!“
Tiit Träss: „Õpetajate päeval mina õpetasin tööõpetust.
Olin ka natuke aega pikapäevarühmas. Mulle meeldis selle
juures kõige rohkem võim teisi kätekõverdusi tegema
panna. Minu jaoks ei olnud eriti keeruline midagi, sest ma
oskan enam-vähem tööõpetust. Õpetajate päev oli tore
kogemus (mulle jäid ka meelde Tarvo prillid!).“
Simone Sui: „Õpetajate päeval mina õpetasin bioloogiat ja
inimeseõpetust. Mulle meeldis selle juures kõige rohkem,
et ma sain teada, mis tunne on olla õpetaja. Minu arvates
on raske hakkama saada nendega, kes ei oska käituda.“
Susanna Muidre: „Õpetajate päeval õpetasin ma 1.
klassis kõiki tunde. Mulle meeldis kõige rohkem see, et
sain olla õpetaja. Keeruline oli see, et mõni ei osanud
käituda ja teda tuli korrale kutsuda. Sellest päevast jäi
mulle meelde veel see, et mul oli väga hea klass. See oli
väga tore kogemus.“

Tarvo Roosimägi:
„Õpetajate päeval olin mina Karl Riis: „Õpetajate päeval mina õpetasin matemaatikat.
direktor. Mulle meeldis see, et ma Mulle meeldis kõige rohkem võimu omada. Minu arvates
sain väiksemaid kamandada. Tore ei olnud midagi keerulist, see oli tore kogemus.“
kogemus oli!“
Ääsmäe Hääl
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Inglismaal keeltekoolis
„Inglismaal ingliskeele õppimisprogrammis osalemine oli vahva ja lõbus. Linnas, kus olime,
saime küllalt vaba aega ning õhtuti olid lahedad üritused. Inglise keele õppimine oli tundides
teistsugune, kuid lõbus. Pere, kus ma olin, oli mu vastu viisakas ja ei seganud mind. Muidugi
tahaksin ma sinna uuesti minna.“ Tomy Kalm (8. klass)
Augusti lõpus käisid Ääsmäe kooli
õpilased Inglismaal keelt õppimas koos
õpetajate Piret Tillo ja Anu Aristega.
Kent School of English asub imekaunis
mere-äärses linnas Broadstairs Inglismaa
kagurannikul.
Kursus kestis terve nädala, viie päeva
hommikupoolikul toimusid inglise keele
tunnid, millele järgnesid põnevad
pealelõunased ja õhtused üritused.
Linnakese sadam ja rand
Sai käidud bowlingus, jalgsimatkal naaberlinnakesse,
tantsul, ühisel lauluõhtul.

orienteerumas, kinos, diskol, barn-

↓ Pildil valmistuvad meie õpilased orienteerumisvõistluseks (Keda oskad nimetada?)

Külastasime Canterbury linna ning terve laupäev sai veedetud Londonis.
Elasime kõik kohalikes peredes, mis andis õpilastele võimaluse oma keeleoskusi veelgi rohkem
arendada ning sai lähemalt tutvuda kohaliku eluoluga.
Muljet avaldas see, kui hästi oli kogu kursus korraldatud, kõik sujus suurepäraselt ning aeg lendas väga
kiiresti. Viimasel päeval tundus, et Inglismaal veedetud aeg jäi liiga lühikeseks ning et sellisesse
toredasse kooli ja linna tahaks kindlasti tagasi minna.
Olemegi juba õpetaja Piretiga hakanud plaanima järgmist keelereisi.

Õpetaja Anu Ariste
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Inglismaal keeltekoolis
(jätkub)
Pildil on meie kooli õpilased (ka
mõned vilistlased) ja õpetajad
Canteburys
Mille poolest on Cantebury
kuulus?
a) seal on katedraal
b) linnas on neli ülikooli
c) Christopher Marlow sünnilinn
d) Orlando Bloomi sünnilinn
e) Geoffry Chaucer'i The Canterbury
Tales
Seda, mis neile reisil kõige paremini
meelde jäi ja kõige rohkem meeldis,
jagavad mõned reisil osalenud õpilased:
Tomi Kristofer Kivisik: „Seal oli väga mõnus olla, perekond oli minul seal ülimalt hea ja
mõnus. Eriti äge oli veel see, et majaomanik oli mustanahaline ja hea huumorimeelega. Kogu
keelelaager oligi nagu sellele rajatud, et mitte niivõrd kedagi tuupima panna vaid kohata teiste
riikide inimesi.“
Rasmus Laurik: „Mulle meeldis kõige rohkem see, et kirjas kirjutati, et kõik on piiratud ja
teha ei võinud midagi, aga tegelikult võis küll, tuli lihtsalt oma „perekonnale“ öelda, et lähed
välja või midagi muud sellist. Teine asi, mis mulle meeldis, oli see, et kõik olid hästi
sõbralikud ja tegid kogu aeg nalja.“
Simone Sui: „Mulle väga-väga meeldis see reis, oli väga hea kogemus. Kui ma olin
vahetusperes, siis oli mul kolm „õde“ - üks hispaanlane ja kaks sakslast, nende kõigiga sain
väga hästi läbi. Pere oli väga sõbralik. Koolis oli ka lahe, kuna meil olid rohkem sellised
suhtlemistunnid teiste rahvastega – inglise keeles. Ja need tegevused, mida seal tehti, olid ka
väga huvitavad: sai jalgpallist laulmiseni välja mindud. Tahaks kindlasti uuesti minna!!!“
Margarita Oja: “Mulle see reis väga meeldis. Meil vedas sellega, et ilmad olid kogu aeg väga
ilusad. Mulle meeldis ka väga keelekooli koht – armas väike mereäärne linnake, kus inimesed
olid väga lahked ja abivalmid. See programm oli ka väga lahe ning tegevused väga huvitavad
– sai uusi tutvusi, sai suhelda teiste rahvaste esindajatega. Kõige vahvam oli õhtustest
tegevustest barn-dance. Seal oli väga tore ja lõbus ja hästi vaba õhkkond. Pere, kus ma elasin,
oli samuti väga lahke ja abivalmis, hooliv ja jutukas. Minu peres oli ka kaks austraallast ja kas
itaallast, kes olid samuti hästi sõbralikud.”
Susanna Muidre: “Mulle meeldis seal väga, eriti see, et sai suhelda teistega. Pidid rääkima
peres inglise keeles, sai uusi sõpru erinevatest riikidest. See kool oli väga hea, sai keelt
harjutada ja väga head õpetajad olid. Oleks võinud küll aga kauem väljas olla ja teistega veel
rohkem suhelda. Sellist keeleõppereisi võiks ka edaspidi teha. Kindlasti oleks ka siis palju
minejaid.”
Ääsmäe Hääl
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Pildikesi koolielust

Esimene! Siim Edward Sinimeri (8. klass)
on krossijooksu võitja

Kooli sünnipäevanädala mälumäng

Tarvo Roosimägi (9. klass) ja 1. klassi õpilased

Traditsiooniliselt toimuvad ka sel õppeaastal
kogunemised

6. klass osalemas loodusmängus (Keilas)

Pikapäevarühm ja õpetaja Airi Siim

Pärast jooksukrossi

Kolme maakonna kergejõustikuvõistlus Haapsalus

