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Ääsmäe Põhikool — 232!
Jälle ootab meid me kool —
koolis käies suur on hool.
Kisa täis on klassituba,
lapsi ringi sagib juba.

Kõrgel laes on ilus kaar,
seinal vahtralehti paar.
Sööklas toit on ikka sama,
meie lemmikroog on kama.

Väiksel lapsel väike samm,
pikal poisil taskus kamm.
Vahel lähme saali suurde,
klaveri ja lava juurde.

Jaanus Kallionil on mapp,
koristajatädil lapp.
Rõõmu täis on koolimaja,
tarkust kõigil väga vaja.
Mirjam Sillakivi
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Koolipere kasvab...

1. septembri tervitus kooli fuajees
Ääsmäe Põhikoolis alustati õppeaastat traditsioonilise aktusega 1. septembril, ehkki seekord oli tarkusepäev sattunud nädalavahetusele. Meeleolu oli pidulik ja ärev. Esimese klassi õpilased sisenesid aulasse koos lõpuklassi
neidude ja noormeestega. Kooli kõige tähtsam mees, direktor Jaanus Kallion pidas avakõne ning ulatas kollased
aabitsakohvrid kahekümne kuuele esimese klassi õpilasele. Kõlas nende päris esimene koolikell. Seejärel mindi
tutvuma oma klassiruumi ja õpetajaga.
Sel õppeaastal käib Ääsmäe Põhikoolis kokku 197 õpilast, mida on kahe võrra rohkem kui eelmisel aastal. Tänu
kooli uuele juurdeehitusele mahuvad kõik õpilased majja kenasti ära.
Koolipere on kasvanud ka nelja uue õpetaja võrra. Ääsmäe Hääle toimetus soovib neile kiiret sulandumist meeskonda ja palju tööalaseid kordaminekuid!

Uued õpetajad Ääsmäe Põhikoolis:

Mirjam Sillakivi
klassiõpetaja,
eesti keel ja kirjandus

Jaan Sillakivi
füüsika,
7. klassi loodusõpetus

Kristel Kalpus
pikapäevarühma
õpetaja
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Helen Tammik
pikapäevarühma
õpetaja

Saagem tuttavaks meie
noorimate koolikaaslasega!

1. klassi õpilased oma esimeses klassijuhatajatunnis koos õpetaja Liinaga

Kooliteed alustasid:
Aleks Lennart Sinimeri

Kertu Kadarik

Edvard Niklus

Kiara Sims

Eeva-Miia Soolo

Laura Tähepõld

Eron Koidu

Leon Martin Vaino

Frank Ilmjärv

Maiko Raven Vendla

Herman Kiilberg

Mari Rinne

Iris Filippov

Mario Männik

Jasper Edgar Sedrik

Nele Tulver

Kaisa Sepp

Oskar Hugo Toomepuu

Karola Melsas

Oskar Niin

Keidy Mihkelson

Rasmus Daniel Mäeots

Kerli Kesa

Roberto Antonio

Klassijuhatajad:

Kert Sepp

Sandra Lee Ottmann

Liina Tamm ja Kristina Argel

Öökulli peetakse tarkuse sümboliks.

Pilt: ClipArt
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Oktoober on õpetajate kuu!
"On olemas head õpetajad, kes on meile eeskujudeks ja keda püüame kogu oma elu
järgida, ning on halvad õpetajad, keda meile eriti ei meeldi meenutada. Õppida
võime aga mõlematelt."
Alois Podhajsky
5. oktoobril tähistati Ääsmäe koolis õpetajate päeva. Õpetajate päeva tähistamise eesmärk on väärtustada õpetaja ametit ning pöörata tähelepanu elukutsega seotud saavutustele ja probleemidele. Eestis on välja kujunenud
traditsioon, et õpetajate päeval viivad koolitunde läbi lõpuklasside õpilased. Meie kooli 9. klasside õpilased said
samuti põgusalt koolmeistri ametit proovida. 8. klassi õpilased olid õpetajatele abiks aga Ääsmäe lasteaias.
Noorte pedagoogide seast võis leida nii neid, kes pärast saadud kogemust õpetajaks õppimist edaspidigi kaaluvad kui ka neid, kelle arvates õpetaja elukutse üle jõu käivaks väljakutseks osutus. Kahtlemata on õpetajaamet
väga vastutusrikas, õpetaja peab olema eeskujuks.

4.B klassi õpilased usinalt ülesandeid lahendamas
Sel aastal otsustati kooli õpetajate seas välja anda ka kolleegipreemia. Nimelt valisid õpetajad endi seast suure
südamega kolleegi. Suure südamega õpetaja teeb oma
tööd hingega, on õpilaste seas armastatud, märkab, toetab ja innustab teisi ning nakatab kõiki oma positiivse
energiaga. Vahvaid ja tegusaid õpetajaid on Ääsmäe
koolis palju, kuid sel aastal tunnustasid kolleegid Margit
Odarit.
Pidulik meeleolu jätkus teatris NO99, kuhu olid kutsutud
kõik Saue valla koolide õpetajad. Koos vaadati Margus
Tabori etendust „Mamma lood ehk hiiu eluvilosoohvia“.
Samuti tänati ja tunnustati Saue valla parimaid haridustöötajaid. Väga suur rõõm on tõdeda, et Saue valla aasta
klassiõpetaja, Merle Laretei, töötab just meie koolis.
Palju õnne!

Õpetaja Margit Odar on 3.B klassi juhataja
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Ääsmäe kooli sünnipäevast
15.—19. oktoobrini tähistati Ääsmäe kooli sünnipäeva. Sellel aastal sai kool juba 232-aastaseks. Nimelt pärinevad esimesed teated sellest, et Ääsmäel kooliharidust anti, juba aastast 1786. Arvatakse, et kooli avamisel oli
võtmeisikuks kohalik mõisnik Ebba Ludwig von Toll, kes on ajalukku läinud ka Ääsmäe eraõiguse kehtestamisega. Täpseid andmeid kooli asukoha ja olemuse kohta pole siiski arhiiviandmetest leitud, kuid arvatavasti ei
töötanud kool esialgu järjepidevalt. Alates 1872. aastast on olemas kirjalikud andmed, et Ääsmäel püsivalt kooliharidust anti.
Praeguses koolihoones õpitakse aastast 1988, seega tähistab 30. sünnipäeva ka koolihoone ise.
Ükski sünnipäev ei möödu kingitusteta. Kooli õpilaste ja
õpetajate ühistööna valmis koolile kingituseks heegeldatud
motiividest kukk. Kukk anti koolidirektorile üle neljapäeval, kui toimus pidulik aktus. Aktusel osales kogu koolipere, esinesid laulu- ja tantsulapsed.
Lisaks ühistööna valminud kukele kirjutasid iga klassi õpilased koolile tervitusluuletused, mis aktusel ka ette loeti.
Õpilaste loodud ridadest kõlasid toredad mõtted ning ilusad
soovid. Luuletused olid kirjutatud jäljekujulistele paberitele, sest iga klass Ääsmäe koolis jätab endast maha märgi.
Kui poleks õpilasi, ei oleks ka Ääsmäe kooli.
Lisaks eelnevale toimus sünnipäevanädala raames ka kunstitööde näitus „Ääsmäe kuke mitu nägu“, kuhu olid oodatud nii õpilaste kui ka õpetajate tööd. Tehnikavalik oli seekord vaba. Laekus mitmeid eriilmelisi teoseid. Näitust saab
vaadata esimese korruse fuajees.
Kolmapäeval toimusid mängude vahetunnid. Nimelt said
õpilased ja õpetajad ennast proovile panna võistkondlikes
tegevustes. Näiteks selgitati välja parimad kabes, käesurumises, hüppamises, tasakaalu hoidmises, aliases ja mälumängus. Tegevusi jätkus kõigile soovijaile.

Õpilaste ja õpetajate ühistööna valminud kukk

Õpilaste luuletustest valminud jäljerida
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Koolikontsert Ääsmäel —
külas meeskoor RAM
1. oktoobril peetakse rahvusvahelist muusikapäeva. Muusikapäeva tähistatakse ka Eestis mitmete kontsertide
ning muusikaauhindade jagamisega. Ääsmäe koolis on välja kujunenud traditsioon, et oktoobrikuu alguses
toimub koolikontsert.

Teisipäeval, 9. oktoobril kell 12.30 käis Ääsmäe Põhikooli aulas õpilastele ja õpetajatele esinemas juba 1944.
aastast tegutsev Eesti Rahvusmeeskoor. Mehed rääkisid oma esinemiskogemustest välismaal ja laulsid tuntud
eesti ja välisautorite teoseid. Enamik lauludest olid eestikeelsed, kuid lauldi ka näiteks jaapani ja soome keeles.
Mulle tuli üllatuseks, kui paljusid keeli nad oskavad, kui paljudes riikides on nad esinenud ja kui palju kontserte nad on andnud. RAM on esinenud näiteks Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Iisraelis, Prantsusmaal,
Saksamaal ja Hiinas. Kokku on nad 73 aasta jooksul andnud üle 6400 kontserdi. Koori koosseis on aastate
jooksul mõistagi muutunud, kuid sellest olenemata on meeskoor oma tegevust jätkanud.
Minu arvates oli see kontsert vägev ja esinemine professionaalne. Sama arvasid ka paljud teised õpilased, kes
ütlesid, et kontsert oli võimas, tore ja mõnus üritus vahelduseks tavalistele koolipäevadele.

Mia Emilia Rõõmusaar 8. klass

Väga kaasahaaravaks kujunes koori ja publiku ühispildi tegemine; osavõtlikkust näitasid üles nii
koorilauljad, õpilased kui ka õpetajad.
Foto: Jaan Krivel
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Ääsmäe koolis käivad
sportlikud õpilased

9. klassi õpilased sügisesel spordipäeval koos maratonijooksja Tiidrek Nurmega
Esimesed kaks kuud koolis on möödunud õpilastel üsna sportlikult. Lisaks sellele, et kehalise kasvatuse tundides
on aktiivselt liigutatud, osalesid kõik õpilased krossijooksuvõistlusel (2,22 km). Tublimad lisaks ka klassidevahelistel võistlustel pendel- ja ringteatejooksus.
Vahest kõige vahvamaks sai kogukonna osalemine saja kilomeetri jooksmisel Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
auks. Jooksmine toimus Ääsmäe koolis staadionil Euroopa Spordinädala raames 26.–29. septembrini. Eesmärgiks oli joosta vähemalt sada kilomeetrit, kuid kokku tuli kilomeetreid peaaegu kakssada. Koolis käis külas
maratonijooksja Tiidrek Nurme, kes kohtus õpilastega ja jagas õpetussõnu nii elu kui ka sportimise kohta.
Samuti käisid tublimad kooli esindamas erinevatel võistlustel: Harjumaa meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes Kosel, kergejõustikuvõistlustel Sügis Cup Tallinnas ja Hiiumaa-Läänemaa-Harjumaa sõpruskohtumisel kergejõustiku mitmevõistlustel Haapsalus.
Maakonna koolidevahelistel staadioniteatejooksu meistrivõistlustel tegid parima tulemuse 6.–7. klassi poisid —
4x100m teatejooksus saavutati I koht. Võistkonda kuulusid Rene Filippov, Cen Pulst, Joonatan Jürimaa ja KenMartti Piibar. Sügis Cup’i võistlustel jõudsid esikolmikusse Karl Gustav Viisitamm (60 m jooks), Jan Talts
(pallivise) ja Kaspar Karlis Kornelt (pallivise). Haapsalus peetud võistlustel jõudis paremate sekka Elis Filippov
(III koht), kellelt võib kevadel juba 40-meetrist palliviskekaart oodata. Eelnevalt mainitud kooli krossijooksul
(2,22 km) uuendasid oma vanuseklassides rekordeid 2.–3. klassi vanuserühmas Karl Gustav Viisitamm, saades
kirja aja 9.02,7 min. 7.–9. klassi tüdrukute seas seadis Mia Emilia Rõõmusaar uuteks rekordnumbriteks 9.38,6
min ja poiste seas jooksis Urmet Neem üle Paul Theodor Oja nimele kuulunud rekordi 6 sekundiga. Seega
7.39,3 min on kümne aasta jooksul vanusegrupis 7.–9. klassi arvestuses nüüdsest parim tulemus ja jääb noorematele tulevikus püüdmiseks.
November on meie koolis rahvastepallikuu ja kuni 5. klassi õpilastel seisab ees neli võistlust maakonna meistrivõistlustel. Lisaks lähevad 3. klassi õpilased osalema võrkpalli pallilahingu võistlustele. Vanematel õpilastel
(kuni 7. klass) algab taas sari TV 10 Olümpiastarti, mis kestab juunikuuni, kui finaaletapp aset leiab. Jõulukuul
saavad kooli kõik õpilased akrobaatikakava esitada žürii ees. Kindlasti on detsembris veel teisigi võistlusi, täpsema info leiab võistluskalendrist.

Ääsmäe Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Kristjan Küttis
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Huviringid 2018/19 õppeaastal


Inglise keele ring 7.— 9. klassile. J uhendaja: A. Ar iste. K olm apäeviti, k ell 15.15—16.00.



Keraamikaring. J uhendaja: A. Er ikson. K olm apäeviti, k ell 14.20—16.50 (I grupp); reedeti, kell
14.20—16.50 (II grupp).



Käsikellade ansambel. J uhendaja: M. Raudkivi. T eisipäeviti, k ell 13.25—14.10.



Kunstiring 3.— 5. klassile. J uhendaja: M. Lar etei. Esm aspäeviti, k ell 14.20—16.00.



Mudilaskoor 1.—3. klassile. J uhendaja: L. Kar dna. Esm aspäeviti, k ell 12.30—14.10.



Rahvatants 1. klassile. J uhendaja: P. Kunts. K olm apäeviti, kell 12.30—13.15.



Rahvatants 2.—3. klassile. J uhendaja: P. Kunts. T eisipäeviti, k ell 13.25—14.10.



Rahvatants 4.—6. klassile. J uhendaja: P. Kunts. T eisipäeviti, k ell 14.20—15.05 (5.—6. klass) ja reedeti, kell 13.25—14.10 (4.—6. klass).



Robootika. J uhendaja: J . Sillakivi. T eisipäeviti, k ell 14.20—16.00 (edasijõudnud) ja kolmapäeviti,
kell 13.25—15.05 (algajad).



Spordiring 1.—2. klassile. J uhendaja: K. Küttis. Esm aspäeviti, kell 15.15—16.00 ja kolmapäeviti,
kell 13.25—14.10.



Spordiring 3.—5. klassile. J uhendaja: K. Küttis. Teisipäeviti, k ell 15.15—16.00 ja neljapäeviti, kell
15.15—16.00.



Spordiring 6.—9. klassile. J uhendaja: K. Küttis. Teisipäeviti, k ell 16.05—16.50 ja neljapäeviti, kell
16.05—16.50.



Drooniring 5.—9. klassile. J uhendaja: J . Sillakivi. Ringitunnid algavad novem bris.

Ääsmäe Põhikooli huvitegevuse laat 5. septembril 2018
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