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Aimamised 
Juta Kaidla 

 
 
 

 
Sügis jälle kokku toob need, 
keda kevad kandis lahku. 
Lastest kasvanud on noored - 
mänguõhin maha jahtus. 
Kõik on ärevil ja kohkvel - 
mõistavad ja teavad rohkem. 
 
 Mõistavad, et sõnadeta 
sõber võib su mõtteid mõista. 
Teavad õhtuid, järvevett,  
Ja kuis on kena paadis sõita. 
Aimavad, et nüüd on sõber 
lähem veel kui vend või õde. 

    9. klassi õpilane Anders koos kooliteed alustanud     

   väikevenna Kevin Remyga, helistasid koos      

   kooliaasta avatuks. 



 
 

1. september algas kahe piduliku 

aktusega 

Ääsmäe koolipere on kasvanud nii suureks, et sel aastal 

toimus lausa kaks erinevat aktust. Esimene neist oli suunatud 

2.-8. klassi õpilastele, õpetajatele ja teine aktus     1. klassile 

ning nende vanematele ja 9. klassile. 

Mõlemad aktused olid täis rõõmu, elevust ja ootusärevust 

eesseisva kooliaasta puhul, sest olime ju kõik olnud päris 

pikalt eemal oma armsatest õpetajatest, õpilastest ja 

koolimajast.  

Traditsiooniliselt pidasid aktustel kõne koolidirektor  

Jaanus Kallion ja õppealajuhataja Riina Kink. Kooliaasta 

tervitussõnad ja head soovid 

edastas ka Saue valla 

vallavanem Andres Laisk. Sõnavõtuga tervitas kooliperet õpilasesinduse 

poolt ministriabi Juhan ning lõpuklassi esindaja Mariin. Vahvate 

luuletusega saatsid meid uuele õppeaastale vastu 2. klassi õpilased Lianne 

ja Trevor. Esimese laulukogemuse koolilaval said 1. klassi õpilased Alice, 

Mari-Liis, Aleksander ja Gregori ning laulu esitas ka 5. klassi õpilane 

Jelizaveta. 

Alice esitas Riine Pajusaare 

loo “Kuu ära nuta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ootusärevad õpilased enne aktust. 

             Hetk 2.-8. klassi aktuselt.             2 

 



 

Meie uued koolikaaslased 

 Sel õppeaastal suurenes meie koolipere 28 õpilase ja 3 õpetaja võrra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. klassi õpilased ja klassijuhataja Elen Anger. 

 

Meie uued õpetajad: 

  

 

 

 

 

 

  

 

         Elen Anger                   Kadri Sulp               Toomas Esvald 

              Klassiõpetaja                   Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja         Keemia, füüsika ning         

                                                                                                                              looduseõpetuse õpetaja 
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 Septembrikuu          

       väärtus:  

  LIIKUMINE 

 

 

 

 

 

7. septembril toimus kooli aulas traditsiooniline huvitegevuse laat 

Igal aastal septembris toimub Ääsmäe koolis huviringide laat, kus 

õpilased saavad koos vanematega tulla uudistama erinevaid 

huviringe ja trenne. Ka sel korral oli esindatud rohkelt erinevaid 

vabaaja veetmise ringe ning kohal oli palju huvilisi. 

 

Sel aastal alustasid tööd kaks uut huviringi. Nutikas 

meisterdaja ringi juhendaja on Brita Porovarde 

(parempoolne pilt) ning meedia- ja helitehnikaring, 

mille juhendajaks on meie pikaajaline koostööpartner 

Andrew Macks.                     4 



 
 

Ääsmäe Noortekeskuse Exit sünnipäev ja huviringide laat 

Paljud teavad, et Ääsmäel on olemas noortekeskus, aga vähestel on aimu, et noortekeskus on siin  

tegutsenud juba 21 aastat. 7. septembril tähistasimegi koos Ääsmäe kooli ja huviringide juhendajatega 

oma sünnipäeva. Kui algselt olime planeerinud kõik tegevused läbi viia õues kooli staadionil, siis kahjuks 

ilm meiega koostööd ei teinud. Kõigest 30 minutit enne ürituse algust hakkas vihma sadama ja me 

kolisime oma üritusega kooli aulasse. Huviringide juhendajad tutvustasid oma tegevusi nii noortele kui 

ka lapsevanematele, toimusid demoesinemised ja enne sünnipäevatordiga maiustamist toimus huviringide 

juhendajate ja noorte vahel põnev jalgpallilahing. 

Juhendajaid oli terve mängu ajal platsil 10, aga noori 

jooksis väljakule aina juurde ja juurde ning kui neid 

juba üle 25 oli, läks lugemine sassi. Peale 

jalgpallimängu sõime üheskoos torti ja loosisime 

noortele erinevaid kingitusi. Rõõm on omada 

vahvaid noori ja toredaid sõpru.    

 

Imbi Tigasson Ääsmäe Noortekeskuse Exit noorsootöötaja 

  

Septembris toimusid õpilasesinduse 

“OMA RIIK” valimised.  

Kahel kolmapäeval oli suurtel vahetundidel palju toredat 

sagimist. Toimusid õpilasesinduse liikmete ja 

peaministri valimised. 
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Õpilasesindus 2020.-2021. õppeaastal: 

Kuna eelmise õppeaasta õpilasesinduse liikmete seas oli palju kevadel kooli lõpetanud noori, siis tuli sellel 

aastal juurde palju uusi liikmeid, keda meil on siiras heameel tervitada.  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

   

    

 

Peaminister- MARLEN OLIVIA KRULL 

Peaministri asetäitja Simona Rõõmusaar 

Nõunik – direktor Jaanus Kallion 

 

Spordiminister- JOOSEP ÕIM 

Abid– Raul Rinne ja Jelizaveta Kovaljova 

Nõunik – õp. Kristjan Küttis 

 

Kultuuriminister- CRISTEL TAHK 

Abid – Annabel Maasikas ja Signe-Liis Busch 

Nõunik – huvijuht Anu Linnamägi 

 

Meediaminister- KETLIIN PUUSEPP 

Abid – Karolin Suits ja Kirsi-Iti Reinu 

Nõunik – õp. Siiri Jantson 

 

Välisminister- ROMET MALTSEV 

Abid – Juhan Reimal ja Aakon Hakkaja 

Nõunik – õp. Anu Ariste 

 

Haridusminister- SIMONA RÕÕMUSAAR 

Abid – Anete Heinmets ja Gerda Liblikman 

Nõunik – õp. Riina Kink 
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Saue valla õpilasesinduste kohtumisõhtu 

9. oktoobril toimus Saue Noortekeskuses Saue valla koolide õpilasesinduste konverents, kus osalesid Saue 

Gümnaasium, Laagri Põhikool, Ääsmäe Põhikool, Kernu Põhikool-Lasteaed, Ruila Põhikool, Turba 

Põhikooli ja Nissi Põhikool. Igat asutust esindas nende kooli õpilasesindus. Meie kooli käisid esindamas 

kultuuriminister Cristel, meediaminister Ketliin ja abid Karolin, Signe-Liis, Anete ja Annabel. 

Alustati tutvumismängudega, mille käigus saadi üksteisega tuttavaks. Pärast põgusat tutvumist oli käes 

aeg, kui õpilasesindused ennast ja oma kooli tutvustasid. Saadi uusi teadmisi koolide kohta, samuti infot 

nende traditsioonide ja ürituste kohta.  

Toimus ka vestlusring, kus meid jaotati ära 

erinevatesse gruppidesse ja käidi lauast 

lauda, kus oli küsimusega paber, kuhu iga 

grupp oma arvamusi ja ideid kirjutas. 

Pärast väikest söögi ja joogi pausi toimus 

vaimse tervise teemaline loeng. Sealt sai 

ideid ja mõtteid, kuidas end tervena hoida. 

Meie õpilasesinduse liikmetele meeldis 

väga uute koolide ja nende õpilasesinduse 

liikmetega tuttavaks saada, koolide vahelise 

sõpruse loomine. Saime ka teiste koolide 

traditsioonidest ja üritustest ideid, mida 

võiks rakendada ka meie koolis. 

Üritus ise oli väga asjalik ja tore, seal oli hea 

seltskond ja soovime kindlasti minna ka 

järgmisele kohtumisele, mis toimub juba 

novembris.  

Ketliin Puusepp meediaminister 

 

Pilt Saue Noortekeskuse facebooki lehelt 

 

Õpilasesinduse kohtumist toetas Eesti Noorteühenduste Liit ja korraldas Saue Noortekeskus. 
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Liikumisnädala raames toimus nii sportlikke mänge kui ka 

krossijooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.-25. septembril toimus koolis liikumisnädal... 

 ...eks ikka selleks, et üheskoos tähistada ülemaailmset liikumisnädalat, propageerida sporti ja motiveerida 

õpilasi rohkem liikuma. Iga päev toimus erinevaid sportlikke tegevusi. Esmaspäeval sai end proovile 

panna takistusrajal ja sopsu võistlusel. Teisipäeval kajas kooli aulast muusikat ja saal oli tantsuhuvilisi 

täis, sest toimusid tantsuvahetunnid. 

Kolmapäeval sai staadionil puslemängu 

mängida. Kogu staadionialale olid peidetud 

erinevat värvi taustadega pusletükid ja igal 

klassil erinevat värvi.  

Koolipäeva lõpus osalesid õpilased Keilas 

MESIKÄPA heategevuslikus jooksus, kus oli 

nii spordilusti ja sai ka suu magusaks. Vahva 

kollane mesikäpa pildiga jooksusärk jääb veel 

aastateks seda toredat üritust meenutama. 

Neljapäeval toimus fotojaht. Õpilased olid suures mängutuhinas, kus nii mõnigi õpilane kaotas ajataju ja 

pidi tundi hilinemise pärast vabandama. Rõõm oli näha ka vanemate klasside õpilasi tegevustes aktiivselt 

osalemas. On ju terves kehas terve vaim!                   8 



 
 

Reedel toimus traditsiooniline krossijooks. Tundub, et sellel aastal sai õpetaja Kristjan ilmataadiga 

jutule, sest kogu liikumisnädala saatis meid õues päikene ja soe tuul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krossijooksu esikolmikud: 

 

Poisid 2.-3. klass 

1. Frank Ilmjärv (3. kl) 

2. Eron Koidu (3. kl) 

3. Kristen Sepp (3. kl) 

Tüdrukud 2.-3. klass 

1. Sandra Lee Ottmann (3. kl) 

2. Laura Tähepõld (3. kl) 

3. Heleriin Roosimäe (2.b kl) 

 

Poisid 4.-6. klass 

1. Karl Gustav Viisitamm (5.b kl) 

2. Rasmus Naber (5.a kl) 

3. Heinar Orusalu (4.a kl) 

Tüdrukud 4.-6. klass 

1. Elis Filippov (5.b kl) 

2. Claudia Elis Rõõmusaar (5.b kl) 

3. Laura Mellik (6.b kl) 

 

Poisid 7.-9. klass 

1. Jaagup Sule (9. kl) 

2. Joonatan Jürimaa (9. kl) 

3. Mairo Muidre (9. kl) 

Tüdrukud 7.-9. klass 

1. Simona Rõõmusaar (8. kl) 

2. Maria Vilma Jürimäe (8. kl) 

3. Cristel Tahk (7. kl)       9



 
 

Sügise sünnipäeva tähistasime sportlike tegevuste ja toreda 

näitusega “Sügis purgis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. septembil tähistas 1.-4. klass sügise 

sünnipäeva. Hommikune sünnipäevategevus 

algas õues staadionil, kus õpilasi ootasid 

lustakad teatevõistlused. Võistkondadeks olid 

segamini aetud õpilased erinevatest 

klassidest. Nii mõnigi uus sõprus sai sügisega 

samal päeval alguse. 

 

 

Usinamad õpilased olid aga 

näituse jaoks sügise purki 

püüdnud. Purkidest võis leida 

erinevaid liike seeni, marju, 

värvikirevaid puulehti, sügisande, 

hoidiseid ja palju palju muud. 
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        Oktoobrikuu      

             väärtus: 

    TRADITSIOONID 
 

 
 

 

 

 

Õpetajate päeva tähistamine 

“Su süda on tavalisest südamest pisut suurem, sest sa oled õpetaja.” 

Aaron Bacalli 

 

5.oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva, kus 9. klassi õpilased said üheks 

päevaks võimaluse õpetaja ametit proovida.  

Vaatamata sellele, et Saue valla pidulikku 

õpetajate vastuvõttu sellel aastal ei toimunud, ei 

jäänud ära tunnustamise pool. Traditsiooniliselt 

tänas vald õpetajate päeval pedagooge, jagas 

diplomeid ja kingitusi. Meie koolis tunnustati 

valla poolt Jelena Suhhanovat (vene keele 

õpetaja).  

Traditsiooniliselt valisid õpetajad endi seast välja salajase hääletuse 

teel suure südamega õpetaja. Suure südamega õpetaja teeb oma tööd 

hingega, on õpilaste seas armastatud, märkab, toetab ja innustab teisi 

ning nakatab kõiki oma positiivse energiaga. Sel aastal said suure südamega õpetaja tunnustusega pärjatud 

lausa kolm õpetajat: Helene Arula, Aivar Pent ja Piret Tillo.                                                                                                                     

Palju õnne kõigile meie kooli õpetajatele ka lehe toimetuse poolt!                        11 



 
 

Samal ajal, kui uued õpetajad oma uut ametit 

proovisid, oli õpetajatel võimalus natuke hinge 

tõmmata ja õpetajate toas kohvitada. Ei ole 

pedagoogidelgi huumorimeel kadunud ja laual 

ilutses õpetaja Johanna tehtud vahva tort, mis 

tuletas meelde, et kõigest 14 päeva on jäänud kaua 

oodatud vaheajani.  

 

 

 

Kolmandal tunnil kehastusid 

õpetajad õpilasteks ning 

osalesid koolitunnis. Tunnitöö 

teemaks oli kirjutada luuletus 

selle aasta lõpuklassist või 

Ääsmäe koolist. Jagame ühte 

neist ka teiega. 

 

 

 

 

Meie Ääsmäe Põhikool 

Mulle meeldib meie kool 

kuigi kodus otsas sool. 

Nüüd sai puder hommikul 

mage. 

Koolis põrnitsen vaid lage. 

 

 

Koolis õnneks elu käib, 

Paha tuju kiirelt läind. 

Pärast lähen “Meie” poodi, 

selle jaoks see pood ju 

loodi. 

 

 

Mulle meeldib Ääsmäe kool, 

Isegi kui läind on vool. 

Homme olen jälle siin, 

see ei ole üldse piin. 
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9. klassi muljed õpetajaks 

olemisest (muutmata kujul) 

Tundsin ennast eeskujuna neile, 

keda ma õpetasin. Kõige toredam 

oli laste koostöö ja nende viisakas 

käitumine. Tore oli see, et sain 

terve tunni seista, mitte kõva tooli 

peal istuda. Õpetaja rollis olla oli 

palju raskem, kui oleksin osanud 

arvata. Ei meeldinud see, et osad 

lapsed tundi segasid. Kuigi õpetaja oli raske ja väsitav olla, oli see ikkagi huvitav ja tundsin end hästi. 

Tundsin end õpetaja rollis kindlalt. Kõige toredam oli see, et kõik olid klassis elevil ja õnnelikud. Veel oli 

tore see, et lapsed tulid mind peale tundi kallistama. Õpetaja rollis olla 

oli väga lõbus ja uhke. Õpetada oli lahe ja sain ka lõpuks tunda seda, 

mida päris õpetajad igapäevaselt tundma peavad. Väiksemates klassides 

on aga päris palju lärmakaid lapsi, see oli ainuke asi, mis natukene ka üle 

jõu käis. Kahju, et see päev nii kiirelt läbi sai ning selliseid päevi võiks 

veel olla!  

 

 

 

 
Noor direktor Jaagup tundis  

end uues ametis väga muhedalt  

ja enesekindlalt. 

 

 

 

„Õpetajate päev“ Laura, (6.b) klassist                                                     
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Kooli sünnipäevanädal 

16. oktoobril sai Ääsmäe Põhikool 234 aastaseks. Seekord tähistasime kooli sünnipäeva terve nädala, 

kus igal päeval toimusid erinevad huvitavad tegevused.  

Esmaspäeval ja neljapäeval toimusid tantsuvahetunnid aulas, 

teisipäeval, kolmapäeval ja reedel sai kaasa elada meie kooli 

näiteringi õpilaste etendusele “Isevärki koolitund,” mis andis 

positiivse tunde veel mitmeteks päevadeks. Toimus ka kukkede 

jaht. Koolimajja oli ära peidetud 175 kooli kuke pilti. Mitu päeva 

oli sigimist-sagimist ja otsiti kukkesid.  

Reedel saabusid koolimajja 

külalised mitme maa ja mere 

tagant. Tähistasime kooli 

sünnipäeva stiilipäevaga, kus 

õpilased ja ka õpetajad said soovi 

korral ennast lustakalt 

kostümeerida.  

Nii õpetajaid kui ka õpilasi valdas näiteringi etendust vaadates äratundmisrõõm. Eks ole igas klassis mõni 

krutskeid täis Pipi, pea pilvedes unistav prints või enesekindel Karlsson. 

Samuti toimus reedel 5. - 9. klassi õpilastele 

mälumängu I voor, mille teemadeks olid tervis, 

olümpia, muusika ja kodukoht. 

Esikoha saavutas 29 punktiga 9.klassi 

noormeeste võistkond kuhu kuulusid: Jaagup, 

Joonatan, Ken-Martti, Mairo, Priidik. Ka 

teine koht läks 25 punktiga 9. klassi 

meeskonnale, kuhu kuulusid: Egert , Ranel, 

Kardo, Gerda, Markkos.  21 punktiga saavutas 

kolmanda koha 8. klassi meeskond, kuhu 

kuulusid:  Simona, Aaron, Rene, Liisa, Katariina.  7.klassi mälumängurid   

                                                                            14 



 
 

Kuidas kukest sai Ääsmäe kooli sümbol? 

Kord ammu-ammu aega tagasi oli Ääsmäel väike külakool, kus õppisid 

küla väikesed ja suuremad lapsed.  

Tuli aeg, mil oma kooliteed pidi alustama ka väike Kadri. Kadri aga kartis 

hirmsasti kooli minna, sest koolitee oli pikk ja kõle. Kadri kutsus Muri, 

oma koera kaasa, aga Muri oli laisk ja pikutas edasi. Kadri istus nukralt 

kodutrepil, seljas koolivorm ja koolikott, julgemata kooli poole teele asuda. Siis märkas Kadri kanakarja, 

kelle ees astus uhkelt kukk, ja soovis, et ka tema võiks nõnda julgelt, kindlal sammul kooli poole kõndida. 

Kadri seadis sammud kanakarja juurde ja küsis neilt, kas kukk võiks ta kooli saata, et kooliteel julgem 

oleks. Kanad vaatasid oma uhket ja säravat kukke ega olnud nõus teda Kadri kaaslaseks loovutama. Küll 

aga pakkus üks kana nende kanaaiast noort kukke, kellest midagi kasu ei olevat – las läheb Kadriga kooli 

kaasa. 

Kadri läks noort kukke otsima ja leidis eest rebasekarva oranži kikka, kes muudkui kisendas. See oli nõus 

kohe Kadriga kooli poole teele asuma. Mida lähemale nad koolile jõudsid, seda enam mõistis Kadri, et 

koolitee polegi nii hirmus. Koolis jäi kukk Kadrit koolimaja ette ootama. 

Kui Kadril tunnid läbi said, ei näinud ta kukke end ootamas. Kukk oli vahepeal katusele 

lennanud ja kisendas seal uhkelt. Ta ei läinudki enam Kadriga koju, vaid jäi sealt kõrgelt 

valvama kõigi laste kooliteed. Iga koolipäeva alguses ja lõpus kisendas katusekukk 

valjult ja tähtsalt. Nii sai Ääsmäe kool endale kuke, ainult ajapikku on ta oma hääle ära 

karjunud. 

                    Mariin Laigu, 9. klass 

  

Näiteringi õpilased Harjumaa 

Kooliteatrite Festivalil  

15. oktoobril osalesid meie kooli näiteringi noored 

Harjumaa Kooliteatrite Festivalil Aruküla Rahvamajas. 

Kuna kooli sünnipäeva raames sai mitu korda esinetud, ei 

olnudki lavahirm nii suur kui noored kartsid. Näitetrupi 

jaoks oli see esimene tõeline lavakogemus väljaspool kooli. 

Uus lava, võõrad näod publikus ja žürii, kes neid pingsalt jälgis.              
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Lavalaudadele astuti näidendiga “Isevärki koolitund,” 

Eripreemiad said Karlssonit kehastanud Signe-Liis ja Pipi rollis 

Kirsi-Iti. Parima meeskõrvalosatäitja eripreemia sai Super 

Mariot kehastanud Anete. Noored näitlejad jäid esimese päris 

lava kogemusega väga rahule.     

            

Millest aga lugu “Isevärki koolitund” pajatab?  Ühest täiesti 

“tavalisest” kooli olukorrast. Igas koolis leidub mõni mõttetu 

tibi, kes oma ripsmeid volksutab, üks tulevane bemmivend, kel 

raha potsatab puu otsast kui küpseid õunu. Pilvedes hõljuv 

armunud vinniline pubekas, lihapalle armastav enesekindel 

vigurlendaja. Maailma nägusaim võrgutuskunstimeister, täiesti 

iseseisev ja majandav nooruk, kosjamoorist tulevikuennustaja, 

ravimtaimede usku maailmatark, võlumaailma uppunud teismeline, emakese maa eest võitlev plastikust 

kaunitar, võõramaalasest räpikunn ja triibuline tegelane, kelle pööningul puhub pidevalt tuul. Lisaks 

läbipõlenud lootusetu õpetaja ja noor koolidirektriss, kes peab oma ametit eelkõige prestiiži tõttu. 

Mis aga juhtub, kui need 

täiesti „tavalised“ tegelased 

ühte täiesti tavalisse klassi 

satuvad? Siis toimuvad 

täiesti tavalised isevärki 

koolitunnid!  

 

 

 

 

 

 

Ääsmäe kooli näiteringingi õpilased ja juhendaja Anu Linnamägi 
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1. klassi mõtted koolist 

Palusime 1. klassi klassijuhatajal Elen Angeril uurida laste käest esimesi muljeid koolis käimisest. 

Vastused on esitatud muutmata kujul. 

Mis tund üldse ei meeldi?  

Kehaline, vahetund, eesti keel, matemaatika, sest need tunnid on rasked. 

Mis on koolis lõbus?  

Koristamine, flööti mängida ja kunsti teha. Lihtsalt passimine on lõbus. Vahetund ja 

pikapäevarühm on äge. Mingi kehka värk on lõbus, õppimine on lõbus, kunsti õppida on 

lõbus ja sõbraga koos vahetunnis mängida on lõbus. Rahvatants on vahva ja 

pikapäevarühm ka ja see kui on vahetunnid ja kool saab läbi.  

Kas õppimine on kohustuslik? Miks peab õppima?  

Et targaks saada tuleb õppida, siis saab kõiki asju teada. Kui oled koolid käinud 

läbi, siis saad ülikoolis veel targemaks või siis tehnikakoolis. Sellepärast et saada 

targaks ja saad palju raha tööga. Kui ei õpi, ja oled juba suur poiss ja rumal ja koolis 

ei käi, on tulevikus muidu see, et saad halva töö ja selle eest ei maksta raha. 

 

 

 

1. klassi õpilased said oma fantaasia 

lendu lasta nii kooli sünnipäeva 

nädalal toimunud stiilipäeval kui ka 

eesti keele tunnis muinasjuttu 

kirjutades. 
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Muinasjutt  

*illustraator Ott Vallik 

KAUGEL 

MAAL 

ELAS ÜKS 

DRAAKON. 

DRAAKONIL 

OLI KAKS 

POEGA, KELLE 

SELJAS 

RATSUTASID 

ANDREAS JA 

TEMA KAKS 

VENDA. 
DRAAKON ELAS 

LOSSIS, KUS 

ELASID KA PRINTS JA PRINTSESS. PRINTS JA PRINTSESS 

ABIELLUSID NING TOIMUSID PULMAD. HOBUNE 

SÕIDUTAS PRINTSI JA PRINTSESSI UHKE KÄRUGA. LOSSI LÄHEDAL 

METSAS ELAS ÜKS PUNAMÜTSIKE, KES OLI KURB, ET TEDA PULMA EI 

KUTSUTUD.  

ÜHEL PÄEVAL SUUDLES PRINTSESS KONNA, KES 

MUUTUS PULLIKS. PULL RÜNDAS LOSSI AGA NÄGI 

HAUAKIVI, EHMUS ÄRA JA MUUTUS KIVIKUJUKS. METSAS JALUTAS KA 

SIIM, KES VAATAS MIS TOIMUB. TA NÄGI, KUIDAS KARU SÕI 

POPKORNI. PÄRAST POPKORNI SÖÖMIST LÄKSID KARU JA 

DRAAKON LOSSI. KÕIK ELASID ELU LÕPUNI ÕNNELIKULT METSAS JA LOSSIS. 

Muinasjutt on välja mõeldud ja koostatud 1. klassi eesti keele tunnis Elen Angeri juhendamisel.    
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Veel meie tegemistest... 

Pärast oktoobrikuu vaheaega käisid  6. klasside õpilased 

õppekäigul, kus külastati Rabivere turbakaevandusala ja 

Kõnnu raba. Retkejuhiks oli  Kohila Keskkonnahariduse 

Keskusest Irene Volk ja saatjateks õpetajad Siret ja Siiri. 

 

 

 

 

 

 

 

28. oktoobril oli 9. klassil bioloogiatunnis külaline Annmarii Hakkaja Eesti Mereakadeemiast. 

Õpilased ja klassijuhataja Anu said määrata oma maitseläved ja infot kutsesuunitlusest. 
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29. oktoobril oli 7.-9. klassi õpilastel võimalus osa 

saada Tartu Ülikooli geograafiatudengite 

läbiviidavast nutitunnist, mis on osa pojektist 

„Lahe geograafiatund“. Üks tudengitest oli meie 

enda kooli vilistlane Karl Jürimaa. 

 

 

 

Oktoobrikuu tegemistele pani punkti Halloweeni tähistamine 

Me õpilaste suurel soovil, halloweeni 

kostüümipäev toimus koolis. 

Kes tuli kohale kummituse või zombina, mõni 

kollase kirju rombina. 

Nobedad näpud siis pandi tööle, õuest toodi 

vits ja nõiale sai seotud vööle. 

Värviti, nõeluti, lõigati... emale hõigati, et uut 

kostüümi reedeks vaja. 

Ja ägedaid külalisi saigi täis me armas 

koolimaja!                                  
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30. oktoobril oli koolimaja taas täis erinäolisi tegelasi. 

Koridorides võis kokku joosta  piraatide, tulnukate, 

luukerede, õudusfilmi karakteritega. Luudadel 

lendasid nõiad, kostis 

nõiamooride hirnuvat 

naeru. Nurga taga 

hiilisid kummitused, 

zombid, elu suurused 

kaisukarud. Tervitusi 

sai nii ükssarvikutelt, 

kiisu-miisudelt kui ka klounidelt.  

 

Pärast väsitavat koolinädalat ootas 

õpilasi noortekeskuses kinonurk ja mõistatuste tuba 

Mõistatuste toas said võistkonnad end proovile panna ning aja peale mõistatusi 

lahendada. Tähtis oli koostöö, loogiline mõtlemine ja kiirus. Kokku oli 

lahendamiseks antud 9 ülesannet. Iga lahendatud ülesanne andis vihje, mis viis 

järgmise ülesandeni. Lõpus tuli leida kuldne tabalukk ning see avada- 

see pani stopperi seisma.  

Mõistatused tuli lahendada aja peale ehk kõige kiirem tiim oli võitja, 

kuid piirajaks oli 30 minutit, mille täis tiksumisega sai läbi ka tiimi aeg 

mõistatuste toas. Kokku osales mõistatuste toas 8 meeskonda, kellest 

parim võitis kõigest 6 sekundiga. Esikoha saavutasid Viktoria, Marit 

ja Ander, teise koha Janeli, Martaliisa ja Anders ning tubli kolmas 

koht läks Karolale ja Kertule. 

Parimaid premeeriti Apollo kino kinkepiletitega ja tänutäheks tubli 

osalemise eest said kõik suu magusaks. 

Kui kaasõpilased mõistatuste toas pead ragistasid, said teised 

kinonurgas vaadata laste suurt lemmikfilmi „Hotell Transilvaania.“                   
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SPORT SPORT SPORT 

Ääsmäe kooli õpilased on esimese kahe kuu jooksul 

jõudnud juba osaleda 11 võistlusel. Kevadel ärajäänud 

võistlusi on peetud nüüd sügisel ja sellest ei pääse ka 

novembris-detsembris. Harjumaa koolidevahelised 

meistrivõistlused sisekergejõustikus toimuvad 

12.11.2020 ja korvpallivõistlus „Osavaim korvpallur“ 

Harjumaa koolidevaheliste meistrivõistluste raames 

leiab aset aasta viimase kuu alguses. Novembrikuus 

jooksevad hea maiuse ja traditsioonide hoidmise nimel 

lapsed nii marti kui katri – suhteliselt sama kindlalt 

kostüümides jooksmisele on lapsed valmis 

rahvastepalli mängima ja nõnda on november 

mitteametlikult nimetatud ümber rahvastepallikuuks. Võistlustele minnakse 4.-5. klasside arvestuses ja 

kuni 3. klassi arvestuses (poisid ja tüdrukud võistlevad eraldi).  

Oma 50. hooaega alustab TV 10 Olümpiastardi võistlussari, kuhu meie kooli parimad minemas on. 

Toimub nii vabariiklik kui ka maakondlik etapp. Jõulude ajal väisame kindlasti mõnda jõuluvõistlust. 

Eelmisel aastal käisime Tartus ja lapsed said võistlemise vahepeal Jõuluvanaga juttu ajada ning tublimad 

said mälestuseks medali. Võistlusi on olnud juba omajagu, aga mõnusat ootusärevust jagub kenasti kuni 

uue vaheajani.  

             

  

 

 

 

  

 

 

 Harju TV 10 OS III etapp 2020              Harjumaa mv: Joonatan, Marlen Olivia, Tauro      

Elis (taga keskel) I koht   
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TUBLIMAD september-oktoober 2020 

1. Marlen Olivia Krull (9. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis kuulitõukes tulemusega 10.78 m I koha. 

2. Marlen Olivia Krull (9. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis kettaheites tulemusega 29.90 m I koha. 

3. Marlen Olivia Krull (9. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis odaviskes tulemusega 23.97 m III koha. 

4. Joonatan Jürimaa (9. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis kaugushüppes tulemusega 6.19 m II koha. 

5. Joonatan Jürimaa (9. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis 100 mj tulemusega 12,38 sek II koha. 

6. Tauro Nugis (7. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-14 

vanuseklassis kõrgushüppes tulemusega 1.35 m II koha. 

7. Tauro Nugis (7. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-14 

vanuseklassis kuulitõukes tulemusega 7.57 m II koha. 

8. Tauro Nugis (7. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-14 

vanuseklassis kettaheites tulemusega 23.02 m III koha. 

9. Simona Rõõmusaar (8. kl) saavutas Kosel 29.08.2020 Harjumaa meistrivõistlustel kergejõustikus U-16 

vanuseklassis odaviskes tulemusega 24.12 m II koha. 

10. Elis Filippov (5.b kl) saavutas Kosel 03.09.2020 Harjumaa TV 10 OS III etapil 600 mj nooremate 

tüdrukute (2008-2009 s.) seas tulemusega 2.08,22 min I koha. 

11. Elis Filippov (5.b kl) saavutas Kosel 03.09.2020 Harjumaa TV 10 OS III etapil palliviskes nooremate 

tüdrukute (2008-2009 s.) seas tulemusega 40.50 m II koha. 

12. Viktoria Slizunov (5.b kl) saavutas Kosel 03.09.2020 Harjumaa TV 10 OS III etapil palliviskes 

nooremate tüdrukute (2008-2009 s.) seas tulemusega 35.50 m III koha. 

13. Simona Rõõmusaar (8. kl) saavutas Kosel 03.09.2020 Harjumaa TV 10 OS III etapil kettaheites 

vanemate tüdrukute (2006-2007 s.) seas tulemusega 20.40 m III koha. 

14. Elis Filippov (5.b kl) saavutas Rakveres 06.09.2020 Vabariiklikul TV 10 OS IV etapil palliviskes 

nooremate tüdrukute (2008-2009 s.) seas tulemusega 46.61 m VI koha. 

15. Elis Filippov (5.b kl) saavutas Kosel 15.09.2020 Harjumaa TV 10 OS finaaletapil mitmevõistluses (6 ala) 

nooremate tüdrukute (2008-2009 s.) seas tulemusega 3410 punkti II koha.    23 

 



 
 

16. Joonatan Jürimaa (9. kl), Ken-Martti Piibar (9. kl), Ranel Laanemets (9. kl) ja Kardo Kuusk (9. kl) 

saavutasid Kosel 18.09.2020 Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes 8.-9. 

klasside noormeeste arvestuses 4x100m 

ringteatejooksus tulemusega 49,9 sek I koha 

(pilt paremal). 

17. Karl Gustav Viisitamm (5.b kl), Ander 

Õisnurm (5.b kl), Rasmus Naber (5.a kl) ja 

Heinar Orusalu (4.a kl) saavutasid Kosel 

18.09.2020 Harjumaa koolidevahelistel 

meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes 

kuni 5. klasside poiste arvestuses 4x50m 

ringteatejooksus tulemusega 31,1 sek I koha. 

18. Elis Filippov (5.b kl), Claudia Elis Rõõmusaar (5.b kl), Viktoria Slizunov (5.b kl) ja Mirete Hunt (4.b 

kl) saavutasid Kosel 18.09.2020 Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes 

kuni 5. klasside tüdrukute arvestuses 4x50m ringteatejooksus tulemusega 32,3 sek II koha. 

19. Elis Filippov (5.b kl), Claudia Elis Rõõmusaar (5.b kl), Viktoria Slizunov (5.b kl), Mirete Hunt (4.b 

kl),  Sandra Lee Ottmann (3. kl), Karl Gustav Viisitamm (5.b kl), Johann Mattias Viisitamm (5.b 

kl), Ander Õisnurm (5.b kl), Rasmus Naber (5.a kl) ja Heinar Orusalu (4.a kl) saavutasid Kosel 

18.09.2020 Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes kuni 5. klasside 

arvestuses 10x55m pendelteatejooksus tulemusega 1.43,0 min III koha. 

20. Karl Gustav Viisitamm (5.b kl), Johann Mattias Viisitamm (5.b kl), Rasmus Naber (5.a kl) ja Heinar 

Orusalu (4.a kl) saavutasid Kosel 18.09.2020 Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel 

staadioniteatejooksudes kuni 5. klasside poiste arvestuses 4x400m ringteatejooksus tulemusega 5.18,0 

min III koha. 

21. Karl Gustav Viisitamm (5.b kl), Johann Mattias Viisitamm (5.b kl), Rasmus Naber (5.a kl), Heinar 

Orusalu (4.a kl) ja Ander Õisnurm (5.b kl) saavutasid Kolgakülas 15.10.2020 Harjumaa 

koolidevahelistel meistrivõistlustel murdmaateatejooksus 5x1000m kuni 5. klasside poiste arvestuses 

tulemusega 20.26,0 min III koha.     

 

Kristjan Küttis kehalise kasvatuse õpetaja  
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PILTE KOOLI IGAPÄEVAELUST 
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Mis on KiVa? 

KiVa on teadus- ja tõenduspõhine kiusamisvastane programm, mis on töötatud välja Soome haridus- ja 

kultuuriministeeriumi toetusel Turu ülikoolis. KiVa programmi tõhusus on teaduslikult tõestatud riikliku 

juhuvalikuga kontrolluuringu ja mitme muude uuringute kaudu. KiVa kasutatakse kogu maailmas ja see 

on maailma enim uuritud kiusamisvastane programm. 

 

Ääsmäe koolis rakendatakse KiVa programmi 2018. 

aastast alates. 

KiVa rakendamine  tähendab, et meie koolis ei ole 

kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos 

selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid 

tõhusalt lahendada. Oktoobrikuus käisid KiVa tiimi 

liikmed tundides õpilastele KiVa programmi meelde 

tuletamas ja meeskonda tutvustamas.  

 

Fotol on meie kooli KiVa meeskond, kelle poole 

võid oma murega alati julgelt pöörduda!  

 

 

Fotol üleval vasakult: Kaidi Väät (sotsiaalpedagoog), Ivita Aadli (psühholoog), Anu Linnamägi 

(huvijuht), Sirle Sillaste (abiõpetaja). Alt vasakult Riina Kink (õppealajuhataja), Anu Ariste (õpetaja) 

 

KiVal on meie koolis ka oma e-posti aadress: Kiva@aasmaekool.ee 
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                                                  Toimetuse veerg 

 

 

Segased ajad 

Anu Linnamägi 

 

Vaatamata sellele, et ees on pisut segased ajad 

ja paljudel ees on veel käimata rajad. 

Püüdkem siiski märgata, mis toimub me ümber ja me sees. 

Kui näed, et kusagil istub torisev kaaslane või mõni kurb väikemees. 

Sa märka ja mine, vahest väikesest heateost ja lohutavast sõnast sündida võib suur ime. 

Teil soovime tervist, rõõmsat meelt, häid hindeid kooliteel! 

 

      Lehes kasutatud fotode autorid:  

     Siret Saarniit, Kristjan Küttis, Andrew Macks, Anu Linnamägi, Helen Tammik 

 

 

Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, sõbrad, kui 

teil on loometööd, pilte, fotosid, ideid, mida meiega 

jagada ja lehes kajastada, võtke julgelt meiega 

ühendust. 

 

Tervitustega ajalehetoimetusest Anu ja Helen 
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