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Koolielu  

muutuste  

keerises… 
 
 



 
Mõnel hommikul väsinult küsid, 

kas tasubki paotada ust. 
Kas naeratus siis ka veel püsib, 

kui taevas on rusuvalt must. 
 

Kogu elu kui lõputu äri, 
tulles laostunult ei tea kust. 

Ära kunagi eneselt päri, 
kas võib kaotada naeratust. 

 

Väljas tänaval ükskõiksus kajab, 
tasa esikus avaneb uks. 

Keegi ikka su naeratust vajab, 

kui ta jääbki ehk tundmatuks.          Tundmatu autor 

 

8.-12. veebruari tegevuste kirju nädal 

 

8.-12. veebruaril toimus koolis KiVa 

nädal, mille teemaks oli „Julge olla 

hea.“ Nädala jooksul toimusid erinevad 

tegevused nii kooli kui ka vahetundides 

ning pärast kooli. 

Klassijuhataja tundides koostasid 

õpilased mõistekaarte „Olen tänulik.“  

Esmalt koostas iga õpilane iseenda mõistekaardi, kuhu 

pandi kirja need asjad, inimesed, olukorrad jne mis 

teda rõõmustavad, mille üle ta tänulik on. Tunni lõpus 

koostati klassi ühine tänulikkuse ideekaart. Sellise 

tänulikkuse hetke eesmärgiks oli juhtida tähelepanu 

positiivsusele meie ümber ja sees. 



 
9. veebruaril tähistasime ka meie ülemaailmset turvalise interneti päeva, mil tuletati taas meelde internetis 

liiklemise ja suhtlemise head tavad, 

räägiti neti ohtudest ja võimalustest. 

Üheks nädala ülesandeks oli ka 

lavastada ja pildistada mõisteid 

headus ja märkamine.  

Jagame ka teiega kahte ilmekat pilti, mis 

meieni laekusid. Paremal: näiteringi 

õpilaste ning vasakul 5.A klassi 

lavastatud stseen. 

Kunstiõpetaja Anne juhendamisel valmisid 

kunsti tundides Ääsmäe kooli oma KiVa 

märgi kavandid. Eesti keele tunnis kirjutasid 

suuremate klasside õpilased jutte teemal 

„Minu klass“ ( kui ma oleksin kärbes klassi 

seinal, siis missugune paistab minu klass). 

Huvitavaid vaateid ja mõtteid panid õpilased 

paberile.  

 

Nädala jooksul said algklasside õpilased mängida bingot 

“Julge olla hea.” Bingoväljadest võis leida igasugu 

erinevaid ülesandeid, nagu näiteks: , ütle midagi ilusat 

kellelegi, kes on kurb, aita ema või isa kodutöödes, saada 

sõbrapäeva kaart inimesele, kellele ei plaaninud seda 

saata, kaitse kedagi, keda kiusatakse, korista oma tuba 

jne. 

 



 

100 päeva koolis 

11. veebruar oli 1. klassi õpilastele 

pidupäev, sest täitus 100 päeva koolis. 

Esimeste tundide ajal võtsid 

klassijuhatajad Elen ja Urmi õpilastega 

põgusalt kokku nende senise kooliaja.  

Ilmataat kinkis meile tähtpäeva puhul 

kauni päikesepaistelise ja mõnusalt lumise 

päeva. Päev lõppes ühiste õuemängude ja 

kelgutamisega. Kui külm kontidesse pugema ning 

nälg näpistama hakkas, pidasime õues talvist 

piknikku. Kuum tee ja peaaegu ahjusoe kringel tõi 

kõigile laia naeratuse näole.  

 

 

 

 

Sõbrapäev ja muusikaviktoriin  

Nädala lõpetas kaua oodatud sõbrapäev.  

 

 

Tore oli koolimajas näha “ühtekaid” ehk siis sõpru, 

kes riietusid sel päeval samasugustesse või sarnastesse 

riietesse. Sõbrapäeva postkast ootas kaarte juba paar 

päeva varem ning see täitus kähku.  



 
Teise korruse vahesaali oli 

sätitud vahva fotosein, kus 

poseerisid nii õpilased kui ka 

õpetajad. Rõõmu ja lusti jagus 

kõigile! 

Sõbrapäeval toimus ka 

traditsiooniline 

muusikaviktoriin, mida iga 

aasta õpetaja Kristjan vapralt 

korraldab. Ajugümnastikat ja 

äratundmisrõõmu jagus 

kõigile! 

Viktoriini esikoha napsas endale 27,5 punktiga võistkond 

“Simona on lost,” kuhu kuulusid Sebastian, Melanie, Liisa 

ja Katariina. Teine koht 24,5 punktiga kuulus 9. klassi 

meeskonnale “Aurik”, kuhu kuulusid Mariin, Egertid, 

Ranel ja Hendrik. Tubli Kolmanda koha saavutasid 23,5 

punktiga 9. klassi meeskond “Silla Antsu uus muruniiduk,” 

kuhu kuulusid Markkos, Kardo, Jaagup, Ken-Martti, 

Stheven. 

 

Täname kõiki osavõtjaid 3.-9. klassini 

tubli osavõtu eest! Sest tähtis ei ole mitte 

võit, vaid osavõtt! 

 



 

Algklasside talvine projektipäev 

16. veebruar oli 1.-4. klassi õpilastele teistmoodi koolipäev, 

nimelt toimus taaskord üks tore projektipäev, mil fookuses oli 

kodumaa ja traditsioonid. Õpetajad viisid läbi erinevaid 

töötube: helisev Eestimaa, sportides tugevaks, vanavanemate 

lood, osav meisterdaja, 

nutikas nuputaja.  

 

Pea iga klass sai igast töötoast osa. Lasti 

vastlaliugu, teatevõistlused kelkudega, 

vigurlaskumine, meisterdati 

vurre, võisteldi kodumaa 

teemalisel muusikaviktoriinil, 

nuputati peadmurdvate 

ülesannete kallal jne. Päeva 

lõpetas traditsiooniline 

lõunasöök: hernesupp ja 

kukkel. 

 

Naerata ja see paneb inimesed huvi tundma, millest sa mõted 

Arvo Valton 

 

Naistepäeva üllatus 

8. märtsi hommikul ootas õpetajate toas Ääsmäe kooli poiste- Jaanuse, Aivari, 

Kristjani ja Borissi poolt meie kooli naistele ilus üllatus maitsva kringli ja 

lõhnavate rooside näol. Lisaks olid poisid lauale meisterdanud sallidega kena 

südame. Vahetunnil kõlasid kooliraadios lembelaulud. Kõik see muutis 

naistepäeva imeliseks! Jääme huviga ootama, millega poisid meid järgmisel 

aastal üllatavad.  



 

Taas distantsõppel 

Uskumatu, aga tõsi, kuid juba teist aastat järjest saadeti märtsis kõik koolid Eestis taaskord distantsõppele (sel 

korral 11. märtsil), mille sisse mahtus ka koolivaheaeg. 3. maist lubati esialgu kooli vaid algklassid ehk 1.-4. 

klass. Alates 17. maist kuni kooliaasta lõpuni said kõik õpilased koolis käia. Erinevalt eelmisest õppeaastast, 

saime võimaluse sel korral kõik koos koolimajas käia enne pikka suvevaheaega, mis andis kindlasti suvele 

kaasa positiivse emotsiooni. 

 

Fotokonkurss„Märgates imelist maailma” 

Märtsikuus said õpilased ja 

koolitöötajad toreda 

väljakutse osaliseks: toimus 

fotokonkurss “Märgates 

imelist maailma.”  

Olid nad märganud esimesi 

märke saabunud kevadest? Või tabanud kauni 

päikesetõusu? Ülesandeks oligi haarata fotoaparaat või 

telefon, avastada ning jäädvustada imelist maailma enda 

ümber! 

Fotokonkursile laekus kokku 78 fotot nii õpilastelt kui ka õpetajatelt.  

Õpilaste seast valis 

žürii välja kaks võitja 

pilti: 5.B. klassi 

õpilaste Elise foto 

töökast mesilasest ning 

Stella Teele peesitavast 

sisalikust.  

Õpetajate kategoorias 

sai võidutiitli õpetaja 

Helen oma fototabamusega „Tiivaline sinilillel.“  



 
Nii Elis kui Ka Stella Teele saatsid mitmeid pilte, mis samuti žüriile silma jäid.  

Samuti märgiti ära Kerdo (6.A klass) pilt luikedest, Mirjami (4.A klass) kaunis päikeseloojang ning Andra-

Liisi (7. kl) pilt lumikellukestest!  

Õnne võitjatele 

ja aitäh kõigile 

osalejatele!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpetamine on maailma kõige optimistlikum tegevus 

Colleen Wilcox 

1. aprill: koolielu muutuste tuules… 

1. aprill tõi koroonaaega pisut vaheldust ja nalja. Huvijuhi poolt saadetud “direktori käskkiri” õppetegevuse 

muudatuste kohta pani nii mõnegi lapsevanema oma lapse kohvreid pakkima ning õpetaja ahhetades kukalt 

kratsima. Jagame taaskord seda aprillinalja. 

Seoses covid-19 laialdase levikuga jäävad koolid ka aprillikuus õpilastele suletuks. Õppetöö jätkub distantsilt. 

Kui viirusekordaja on aprillikuu lõpuks alla 1, taastub ka kontaktõpe. Kuna õpilastel on distantsõppe jooksul jäänud 

sisse suuremaid lünkasid, siis haridus-ja teadusminseeriumi soovitusel korraldavad koolid õppetöö ümber 

nädalaõppele. Sisuliselt tähendab see seda, et koolid lähevad üle internaatkoolisüsteemile. Õppetöö toimub 

esmaspäevast pühapäevani. Et ära hoida viiruse levikut ja kodu-kooli haiguskollete tekkimist, luuakse koolidesse 



 
ühiselamu tingimustele vastav majutusosakond. Ööbimise, toitlustuse ja vaba aja veetmise võimaluse eest vastutavad 

koolid koostöös noortekeskuste noorsootöötajatega.  

Lapsevanemate kohustuseks jääb organiseerida lapsele voodipesu ja madrats, samuti hügieenitarbed. Ääsmäe koolil on 

varuks 18 madratsiga puitvoodit. Olemas on ka 26 võimlemismadratsit, millele saab magamisaseme teha ühe pere 

mitmele lapsele. Samuti on käsil läbirääkimised piirkonna majutusasutustega. Hetkel on suusõnaline kokkulepe kahe 

turismiettevõttega, kes on nõus ühekohalisi voodeid ja madratseid koolile laenutama. Vaatamata sellele loodame, et 

lapsevanemad leiavad võimalusel lapsele ise magamisaluse.  

Ühiselamu ruumideks kohandatakse ümber võimla ja aula, vajadusel on varuks ka 3 klassiruumi. Rrenoveerimistööd 

koolielu segama ei hakka. Suuremad lammutustööd on õpilaste kooli naasemise ajaks tehtud. Aprilli lõpuks on valmis 

kooli kahekorruseline aula. 2. korrus ja rõdud võtame kasutusele ööbimispaigana. Aula põrandakorrusel toimuvad 

erinevad liikumistunnid. Õpilasesinduse palvel ja eestvedamisel toimuvad seal “Just dance” virgutustantsu hommikud 

ja vahetunnid ning õhtuti diskod, isetegevus, kinod jm meelelahutus. Aulasse paigutatakse uusima tehnoloogia 

valgustussüsteemid (värvi-ja neoontuled jm), samuti on olemas tossu-, vahu- ja mullimasinad.  

Lisaks õppetööle rakendatakse õpilased ka igapäevastesse 

rutiinsetesse tegevustesse. Toimuvad kokanduse, hügieeni-ja 

puhastuse, ehitus-ja parandustöö, turva-ja valveklassid. 

Tegevused ja vastutused toimuvad rotatsiooniliselt vastavalt 

kooliastmele. Õpetajate rolli saavad endale ka kooli kokad, 

koristajad ning majandusjuhataja, samuti 

noortekeskusetöötajad Imbi ja Maarja-Liis. 

Õpetajate läbipõlemise vältimiseks oleme loomas puhkeaja 

graafiku süsteemi. Koolihoonesse või ümberkaudsetesse 

elamutesse tekitatakse ka külaliskorterid, mida koolitöötaja 

võib kasutada õppeaasta jooksul kas individuaalselt või kolida 

elamupinda koos 

oma perega. Pendelrännet kodu-kooli vahel ei toimu, ehk nii, nagu 

õpilastele, kehtib ka õpetajatele ja tugipersonalile liikumiskeeld. Ehk 

kogu elu-olu toimub vaid kooli territooriumil. Elamiskulud kaetakse riigi 

eelarvesse tekitatud kooli kriisitoetusest. 

Selleks ajaks on valminud ka kaua oodatud õpetajate puhketuba, lisaks 

helikindel rahunemistuba masaazitoolide ja lõõgastava muusikaga. 

Õpetajate kasutusse jääb ka uus jõusaal, sisebassein ning saunakeskus.   

Õpetajate valmisolekul ja juhatuse ja hoolekogu otsusel võib avada ka 

õhtuse õppe. Ääsmäe Põhikooli juhtkond pole hetkel veel kooli seisukohta 

otsustanud. See selgub uue kuu alguseks, kui on teada õpilaste arv, kes 

maikuus kooli naasevad. 

Kuna lapsevanemad on viimaste kuudega ületöötanud ja vajavad väga igapäevarutiinist puhkust, siis internaatkoolide 

süsteem tekitab võimaluse end lapsevanema rollist väljalülitada ja energiat taastada. Juhul kui antud meetod end 

tõestab ja õpilaste õppetase ja tulemused tõusevad, on riik valmis 2021-2022 õppeaastal minema üle 

internaatkoolisüsteemile.  

 Pilt: www.tripadvisor.com 

Pilt: www.kinbass.ee 



 
Lapsevanemad kohtuvad õpilastega soovi korral kord nädalas. Aprilli keskpaigaks valmib kooli staadioni kõrvale 

spetsiaalne kohtumismaja. Tegemist on miniatuurse hoonega, kus 1/3 seinast katab klaas. Õpilane või õpilased (kui on 

tegu ühe pere lastega) on kohtumise ajal majas ning lapsevanemad õueterassil. Klaasukse kõrval on spetsiaalsed 

telefonid, mida suhtluseks kasutatakse. Pärast igakordset kohtumist desinfitseeritakse kohtumisterass hoolega. 

Vaheaegadel tavapärast õppetööd ei toimu vaid minnakse üle mitteformaalsele õppele. Vaheaegade päevaplaanide ja 

sisulise tegevuse eest vastutavad huvijuht ja noorsootöötajad.  

Lisaküsimuste ja ettepanekute puhul palun pöörduga kooli juhtkonna poole. 

Toredat alanud aprillikuud soovides 

Ääsmäe Põhikooli juhtkond         APRILL, APRILL, APRILL! 

 

Väljakutse: “Liigume koos” 

Me vastutame iseenda heaolu eest:  vaimse- ja füüsilise tervise eest. Mis oleks parem viis enda eest 

hoolitsemiseks, kui keha ja vaimu turgutada läbi mitmesuguste liikumistegevustega. 

12. aprillist kuni 3. maini toimus liikumise väljakutse Ühtse kooliperena suutsime me 3 nädalaga läbida 

muljetavaldavad 3815 kimomeetrit! Päris loodetud Pariisi või Pekingisse ei jõudnud, aga Amsterdami või 

Budapesti ning sealt ka koju tagasi me jõudsime. Liikumisvahendiks võis olla igasugune abivahend, mis 

kondimootori jõul liikus: rulluisud, jalgratas, enda usinad jalad, kanuu või miski muu liikumisvahend või -viis. 

Osavõtjad jäädvustasid oma päeva/nädala kilometraaži nutitelefoniga, aktiivsuskella või muu trenni jälgimis 

nutividinaga ning laadisid oma liikumisjäädvustused (kuvatõmmis, pilt vmt) Padleti keskkonda. 

Kokku võttis osa lausa 97 õpilast, koolitöötajat.  

Auhindade ja diplomitega said pärjatud igas kooliastmes 2 kõige tublimat õpilast. 

1.-3. klasside arvestus: Lianne 2.A, läbides 82,3 km, Keidy 3. kl, läbides 69,94 km 

4.-6. klasside arvestus: Ander 5.B läbides 174,02 km, Janelle 4.B läbides 162,45 km 

7.-9. klasside arvestus: Aaron 8. kl läbides 397,56 km, Ketliin 7. kl läbides 95,86 km 

Au ja kuulsus kuulub ka meie tublidele koolitöötajatele, kellest kõige aktiivsem oli õpetaja Agne, 

kes läbis 3 nädalaga 424,61 km. Inglise keele õpetaja Anule kuulub 173,3 km tubli teine koht.  

Tänud ja kiitused kõigile, kes oma panuse andsid! Olenemata siis sellest, kas osavõtja liikus vaid 

ühel päeval, läbides näiteks 4km jalutades, kuuel päeval või oli aktiivne kogu 3 nädala jooksul. 



 
Kõik õpilased suudavad õppida ja edu saavutada, 

aga mitte samal päeval ega samal viisil. 

William G. Spady 

 

Kevadel sai osa võetud ka paarist Harjumaa konkursist. Harjumaa 2.-4. kl poiste joonistuspäeva 

"Keskkonnasõbralik auto" konkursile laekus 134 tööd,  välja valiti 69 tööd, nende seas ka meie õpilase 

Oliveri (4.B kl) joonistus. Palju õnne Oliverile ja suured tänud juhendaja Agne Piibarile! Oliver sai tänukirja 

ning AS Topauto poolt ka vahva auhinna. 

33. Liivide etluskonkursi Harjumaa eelvoorust võttis osa ning sai tänatud tänukirja ja väikese kingitusega  

7. klassi õpilane Kirsi-Iti (Juhendajaks Anu Linnamägi). 

 

Tütarlaste joonistuspäev “Kevadlilled emale” oli sellel aastal väga populaarne, kogu Harjumaalt võttis osa 

37 kooli. Žürii ei suutnud parimaid välja valida, sest kõik tööd olid väga kenad. Meie kooli esindasid 1.A Iiri , 

1.B Meribel, 2.A Eliise, 2.A Jessica, 3. kl Iirise ja Nele, Karolini ja 4.A Mirjami tööd.  

Ka koolis toimus emade portreede joonistusvõistlus. Väga raske oli nii paljude kaunite portreepiltide seast neid 

kõige-kõige ilusamaid välja valida. 

1. koha pälvis 4.A klassi õpilane Mirjam! 

2.- 6. kohta jäid jagama 1.A Iiri, 1.B Aron, 2.A Eliise, 3. kl Kertu ning 4.A Heinar! 



 
Žürii poolt ära märgitud tööd: 1.A Elise, 1.B Alice, 1.B Meribel, 1.B Karl Jürgen, 2.A Katrina, 2.A 

Jessica, 2.B Loreen, 3.kl Iiris, 3. kl Keidi, Nele ja Oskar ning 4.A Carolin Isabel. 

Kõiki esiletoodud noori kunstnikke ootas koolis üllatus ning võitjaid auhinnad. Kõik kaunid portreepildid olid 

nähtavad ka emadepäeva tervitusvideos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiidame kõiki väikeseid kunstnikke!  

 

9. klassi viimane 

koolipäev ehk tutipidu 

24. mail sai lõpetajad lustlikult 

eksamiperioodiks valmistuma 

saadetud. Toimus kaua oodatud 

viimane koolipäev. Esimesed 

koolitunnid toimusid veel 

akadeemilist rada pidi. Pärast 

söögivahetundi tervitas meid 

taevalaotuses särav päikene. 



 
Huvijuht Anu ei andnud lõpetajatele armu, vaid hoidis neid viimase hetkeni erinevate lustlike ülesannetega 

tegevuses. Alustades siis vaikimisi ülesandele vastavalt end rivistama, 

minietenduse lavastamise ja räpi loomiseni välja.  

Ülesandes “Räpikunni tähelend” oli ette antud 15 

erinevat sõna/lauset (Ääsmäe kool, 9. Klass, 

klassijuhataja, mürakaru, Sipsik, adi toss, 13 

magamata ööd, kliima soojenemine, keskaja rüütel, 

mul on küsimus, möllima, davai, aulofoobia*, so what, once in a lifetime). 

Ülesandeks oli räpiloos kasutada nendest vähemalt 8. Read paberil oli õpilastel ka 

erakordne võimalus räpilood teiste ettekanda. Nalja ja äratundmisrõõmu jätkus 

kõigile.  Siin ka mõningad lühikatkendid räpikunnide tähelennust….  

*Aulofoobia-hirm flöötide ees 

   

…sul pole aru, sest oled väike mürakaru  

Sa oled vali kui Roobert Rool 

Kuid endiselt lõpetamata Ääsmäe kool… 

Suvel teen rasket tööd, seetõttu 13 magamata ööd 

Mul on küsimus! Kas sul ka tööst on väsimus…. 

   

…Lil John küsis, et tal on küsimus   

Klassijussil seda kuuldes tekkis müristus 

Küsis: “Damn…mis seis on kliimaga?” 

Menuhhile 13 magamata ööd piimaga….

 

Loomulikult ei puudunud ka kõikide armastatud veesõda. 

Rõõm oli näha 

lapsekingadest 

väljakasvanud 

noortes 

säilinud 

lapselikku 

siirast 

mängurõõmu. 



 

 

 

Ajalootund Sutlema mõisas 

Ühel maikuu päikselisel reede õhtupoolikul ootas 

meie armas ajaloo õpetaja Virve kooli töötajaid 

Sutlema mõisas, et teha üks teistmoodi ajalootund. 

Saime ka vahva ringkäigu mõisa ruumides koos 

põnevate lugudega, mida Virve meile jutustas. 

Sõime maitsvaid suupisteid ning tähistasime selle 

mõnusa koosolemisega ka Virve juubelit.  

See tunne, mis valdas sinna mõisa sisse astudes ja 

seal viibides, oli müstiliselt huvitav- korraks oligi 

tunne nagu oleks viibinud ajas, kui seal kunagi veel päriselt elati. Aitäh Sulle Virve selle toreda elamuse eest! 



 
  

 

 

 

 

 

Vaatamata keerulistele oludele jätkus siiski kooli mälumäng  

ehk kui nii ei saa, siis teeme nii… 

 

Nädal enne aprilli vaheajale minekut toimus 5. - 9. klassi õpilastele mälumängu 2. voor, mis distantsõppe tõttu 

toimus virtuaalsena teamsi keskkonnas. 

2. vooru esiviisik: 

1. koht (25,5 punkti): 9. klassi meeskond: Jaagup, Ken-Martti, Mairo, Priidik. 

2. koht (23,5 punkti): 8.  klassi meeskond: Mattias, Marlen, Daniel. 

3. koht: (22,5 punkti) 9.klassi meeskond: Egert M, Ranel, Kardo, Gerda, Markkos. 

4. koht (20 punkti) 8. klassi meeskond: Andra-Liis, Sebastian, Melani. 

5. koht (18,5 punkti) 5.A. klassi meeskond: Sandra Vainu, Joosep, Mirell, Raul, Karl Martin. 



 
Enne suvevaheajale minemist toimus ka viimane ehk 3. voor tulemustega: 

1. koht (27 punkti)  8.klassi meeskond: Simona, Aaron, Rene, Liisa, Katariina 

2. koht (24 punkti)  8. klassi meeskond: Andra-Liis, Sebastian, Devin 

3. -5. koht: (22 punkti) 7. klass: Birgit, Pärle, Mia Liisa, Ketliin, Anna-Brett 

3. -5. koht: (22 punkti) 9. klass Jaagup, Ken-Martti, Mairo, Priidik, Joonatan 

3. -5. koht: (22 punkti) 9. klass Mariin, Anders, Lisandra, Hendrik 

 

Kooli mälumängu  üdarvestus: 

1. koht: (76,5 punkti)  9. klassi meeskond: Jaagup, Ken-Martti, Mairo, 

Priidik, Joonatan 

2. koht: (68,5 punkti) 9. klassi meeskond: Egert M, Ranel, Kardo, Gerda, 

Markkos 

3. koht: (68 punkti)  8. klassi meeskond: Simona, Aaron, Rene, Liisa, 

Katariina 

4. koht: (62 punkti) 8. klassi meeskond: Andra-Liis, Sebastian, Devin, Karl-

Enok, Melanie 

5. koht (54,5 punkti) 8. klassi meeskond: Daniel, Mattias, Marlen, Ragnar, 

Virgo, Siim 

 

Esikoha noormehed said kõik omale auhinnaks bowlingumängu kinkekaardid 6-le. Läksid nad siis koos 

meeskonnakaaslaste või teiste sõpradega palli veeretama, mine seda tea. Igatahes loodame, et mängulusti jätkus 

kauaks. 

Aitäh kõigile tubli osavõtu eest ja õnnesoovid võitjatele! 

 

Juunikuu algas jalgrattaeksami ja pikapäevarühma piknikuga 

Nagu ikka, lõppes ka sel kevadel liiklusõppe tund 

kaua oodatud teadmiste proovilepanekuga. Päev algas 

liiklusteemalise teooria eksamiga. Eksam sooritatud, 

võeti suund õppesõiduplatsile. Uhiuue jalgrattaloa 

omanikuks said paljud uued tublid liiklejad. 

Pilt: www.liikluskasvatus.ee 



 
        Vaatamata sellele, kas õpilane sooritas 

teooriaeksami ning ka rattasõit 

vigadeta välja tuli, ei loetud eksamit 

sooritatuks enne, kui vajalikus 

varustuses ja töökorras jalgratas ette 

näidata oli. On väga tähtis, et pärast 

talvepuhkust jalgratas korraliku 

hoolduse läbib ja kõikvõimalikud 

vajaminevad lisad rattal olemas ja 

töökorras oleks. Siinkohal teile ka 

väikene spikker maanteameti    

kodulehelt, mis peab ühel 

sõiduvalmis    rattal olemas olema. 

 

Lastekaitsepäeval 1. juunil pidas pikapäevarühm 

maha ühe toreda pikniku kooli staadionil, et meenutada 

koosoldud hetki, süüa pikniku toitu ning mängida 

erinevaid mänge. Oli meeleolukas ja hästi tore päev koos 

naeru, tantsu ja sooja päikesega, mis sel päeval meie 

põski paitas. 



 

Olümpiaadid-olümpiaadid! 

Aasta jooksul võtsid meie tublid õppurid osa ka erinevatest piirkondlikest olümpiaadidest. Kiitused, õnnesoovid 

ja tänusõnad õpilastele ning nende tublidele juhendajatele!  

Tulemused: 

Emakeele piirkondlik olümpiaad 

(juhendajaks õp Siiri Jantson) 

Karolin Suits, 7. kl 43. koht (120 osalejat) 

Kirsi-Iti Reinu, 7. kl 74. koht (120 osalejat) 

Katariina Pertel, 8. kl 25. koht (120 osalejat) 

Liisa Keller, 8. kl 57. koht (120 osalejat) 

 

 

 

 

 

 

 

Matemaatika piirkondlik olümpiaad 

(juhendajaks õp Helene Arula) 

Priidik Kiilberg, 9. kl 7. koht (60 osalejat) 

Pärle Tehva, 7. kl 30. koht (60 osalejat) 

Aaron Hakkaja, 8. kl 45. koht (56 osalejat) 

 

 

 

 

 

Bioloogia piirkondlik olümpiaad  

(juhendajaks õp Siret Saarniit) 

Sandra Valgeväli, 6. kl 10. koht (35 osalejat) 

Pärle Tehva, 7. kl 15. koht (51 osalejat) 

Karolin Suits, 7. kl 5. koht (51 osalejat) 

Katariina Pertel, 8. kl 31. koht (45 osalejat) 

Sebastian Kaldlaur, 8. kl 35. koht (45 osalejat) 

Priidik Kiilberg, 9. kl 42. koht (65 osalejat) 

Geograafia piirkondlik olümpiaad 

(juhendajaks õp Siret Saarniit) 

Anete Heinmets, 7. kl 40. koht (46 osalejat) 

Ketliin Puusepp, 7. kl 24. koht (46 osalejat) 

Aaron Hakkaja, 8. kl 21. koht (53 osalejat) 

Andra-Liis Vainu, 8. kl 40. koht (53 osalejat) 

Priidik Kiilberg, 9. kl 1. koht ( 72 osalejat) 

 

 

 

 



 

Väike luulenurk 

Kevadehakul puges 2. klassi õpilastesse väikene luulepisik. Luuleridadesse mahtusid nii kool, õpilased kui ka 

kaua oodatud algav suvi… 

Meie kool 

Katrina 2. klass 

Ühel kaunil koolipäeval 

läksin kooli, kõik nüüd näevad, 

et ma olen kohe-kohe 

kolmas klass, oh, kui tore! 

Olen juba päris suur 

koolilaps, kel naerul suu. 

Palju on meil vahvaid tunde, 

tekib täitsa targa tunne. 

Meie kool on superluks –  

uued klassid, aken, uks. 

Kooli valvab turvalukk, 

katusel on vinge kukk. 

 

  Meie klass 

Eliise 2. klass 

Minu klass on väga lahe,  

ainult mõni sai meil kahe. 

Katariina siis hakkas nutma, 

sest et ta on nende tuttav. 

Ühel kenal kolmapäeval, 

kõik siis minu sõbrad näevad, 

et ma kontrolltöös saan kahe 

ning see ei ole üldse lahe. 

Kooli katusel on vägev kukk, 

koolil kaitseks suur lukk. 

Sissepääsuks vana tare 

ja see on väga, väga lahe. 

 

Minu klass 

Jessica 2. klass 

Ma käin teises klassis, 

sööklas ootab piim 

mind tassis. 

Carmen on mul sõber 

hea, 

mina jälle midagi ei tea. 

Kunstis joonistan ma 

pilte, 

klassis seina peal on silte. 

Minu klass on väga 

lahe, 

meil on suur õpitahe! 

 

 

Meie klass 

Carmen 2. klass 

Meie klass on väga lahe, 

ainult Ants sai meil kahe. 

Õpime ja mängime, 

vahetunnis hängime. 

Lemmiktund on kunst ja mata,  3x5=? 
vahest kodutöö jääb tegemata. 

Varsti on meil vaheaeg, 

suvi tuleb – tore aeg! 

 



 

Õppekäigulubadega õnnistatud kevad 

Küll on tore, et sellel kevadel sai klassiga jälle õppekäike korraldada! Siinkohal mõned toredad näited klasside 

ettevõtmistest. 

Keerulise koroonapiirangutega õppeaasta lõpetas 6.B klass 

õppekäiguga Laitse Rallyparki. Lapsed olid väsinud kodus- ja 

üksiolemisest, õppimisest ja suhtlemise puudusest, samuti ei ole 

olnud paljudel võimalusi põnevateks ettevõtmisteks. Laitses 

sõideti koos 

kartidega võidu, 

ületati ennast, 

nauditi teineteise 

seltskonda ja tunti lõpuks koos end ühtse klassina.  

6.B klassi klassijuhataja Merike Raudkivi 

 

6.A klass otsustas kevadel meelde tuletada, mida tähendab vahetu 

suhtlemine. Selleks otsustasime teha väljasõidu Pärnumaale. 

Veetsime aega nii paradiisis- Terviseparadiisis kui ka põrgus- Tori põrgus. Vahepeale jäid rabad ja 

rannaniidud, klaasikoda ja vasekoda. Koju jõudes olime väsinud, aga õnnelikud. 

                                    6.A klassi klassijuhataja Piret Tillo 

 

 



 
5.A klass võttis esimesel päeval ette rattamatka Joosepi 

juurde, kes elab Keila jõe lähedal. Teekonnal 

möödusime Ääsmäe ja Voore mõisa hoonetest, tegime 

pisikese peatuse Kevini kodu juures ning suundusime 

metsade ja põldude vahele. Joosepi juures ootas meid 

tore üllatus morsi ja väikeste snäkkide näol. Puhkepausi 

aitasid sisustada pallimängud ning Joosepi kodu lähedal 

olev seiklusrada. Aitäh Joosepile, et meid külla kutsusid! 

Järgmisel päeval sõitsime bussiga Tallinnasse ja  külastasime Maarjamäe muuseumikompleksi. Kõigepealt 

uudistasime lossis asuvat ajaloomuuseumi, seejärel käisime 

filmimuuseumis, mis osutus laste lemmikuks. Muuseumide hoovis oli 

mõnus piknikku pidada ning osadele meeldis seal kiikuda ja 

karusellitada. Oma õppekäigu raames käisime tutvumas ka 

Kommunismiohvrite Memoriaaliga. Meie õppekäik oligi pühendatud 

sellele, et 5. klassis alustasid lapsed oma tõsisemaid ajalooõpinguid.  

 

Olid toredad päikeselised päevad koos klassikaaslastega! 

5.A klassi klassijuhataja Kaja Peetson 

 

 

Küllap tunneb meist igaüks vanasõna „ Enne, kui lähed 

Pariisi, käi ära Nuustakul“. 

Mõeldud, tehtud! 

Asusime 10. juuni hommikul 

2.A klassiga Ääsmäe 5km matkaringile, et leida 12 infotahvlit ning seeläbi 

õppida tundma oma kodukanti. Igaühel 

olid seljakotid sööki- jooki täis pakitud 

ning lisaks oli Katrina ema ka hõrgud 

muffinid korvikesega teele kaasa andnud. 

Ilm oli samuti meie poolt ja matk võis 

alata. 



 
Matka käigus saime teada, mitu last õppis Ääsmäe kooli Keldi talu hoones esimesel õppeaastal, mis mõisast 

eraldades tekkis Ääsmäe mõis, mis nimega nimetati Ääsmäed 1241.a Taani hindamisraamatus ja veel palju 

muud huvitavat.  Matkarada viis mööda imeilusast Ääsmäe mõisast, kartulikrõpse tootvast ettevõttest 

Balsnack ning naturaalseid puu- ja köögiviljamahlu 

tootvast ettevõttest Kadarbiku Köögivili OÜ.  

Vahepeatuse tegime ajaloolise ristiga kivi 

juures, kus lapsed said tahvlilt lugeda, et küla 

on lausa 1000 aastat vana. 

Matka lõpetasime külaplatsil, kus puhkasime väsinud jalgu ja lasime üheskoos muffinitel hea maitsta. Oli üks 

ütlemata tore päev!        Sirle Sillaste 2A klassijuhataja

          Fotod Aare Puusepp 

  

On saanud traditsiooniks, et 5.B 

klass käib klassieksursioonil 

rattamatkal Maidla järve ääres. 

Igal aastal on ilmataat olnud 

meile armuline ja andnud 

kaunid päikselised päevad ja 

sooja vee. Nii oli see ka see 

aasta. Õpetajana oli mul tükk 

tegemist, et lastega samas 

tempos püsida. Mõned tunnid hullamist ja kehakinnitust piknikul, oligi taas aeg tagasi vurama hakata. 

Seljakotid ja toidumoona saime ühe armsa lapsevanema autosse, see kergendas sõitjate vaeva. Traditsioone 

tuleb hoida ja kindlasti on ka järgmisel kevadel plaanis võtta ette sama matk.  



 
Järgmisel päeval võtsime ette jalgsimatka klassiõele Eliisele 

külla. 2 km meeldivas tempos kõndi oli kõigile jõukohane.  

Kohale jõudes ragistasime ajusid kooli mälumänguga, pidasime 

maha tõsise veesõja. 

Algul sai täidetud 

veepomme ja 

püstoleid, kuid hiljem 

läks sõda üle juba topsi süsteemile (ühekordsete topsidega 

loopimine oli kiirem ja tõhusam).  Sõjad peetud, oli aeg keha 

kinnitada. Selleks tuli meile seekord appi Snäx Cafe ja kiire 

kullerpoiss tõi kohale kõigile burgeri ning friikad.  

Meeldivas seltskonnas läheb aeg ikka kiirelt ja 

märkamatult oligi saanud kätte pärastlõuna ning aeg 

hakata kodu poole liikuma.  

Erilised tänusõnad Eliisele ja tema vanematele 

küllakutse eest.  Tänud ka Taanieli emale, kes 

jäädvustas kahel päeval meie tegemisi ja oli autojuht. 

Aitäh Stella ja Anni emale meeldiva seltskonna eest 

järve ääres.  

Üks ebatavaline aasta sai jälle otsa. Õnneks saime veel enne aasta lõppu klassiga kokku, et nautida sõprade 

seltskonda, millest sellel aastal nii väga puudust tundsime.    Margit Odar 5.B klassijuhataja 

 

 

1.A pidas õppeaasta lõppu väga sportlikult ja 

liikudes õues.  

Teisipäeval toimus meil filmivaatamine 

külakeskuses, mida aitas organiseerida õpetaja 

Johanna. Film „Sipsik“ pakkus meile toredat 

kinoelamust ja positiivseid emotsioone, tegemist ju 

ikkagi paljude laste (ja ka täiskasvanute) 

lemmikraamatuga lapsepõlvest. Aitäh Johannale ja 

külakeskusele! 



 
Peale kinoelamust kinnitasime kõhtu väikese piknikuga ja sportliku tegevusega seikluspargis. 

Kolmapäeval käisime lastega mängimas discolf’i. Mõte sellise päeva korraldamisest tuli tegelikult lastelt, 

kellel on suur huvi mängimise vastu ja tahtsid mängu 

tutvustada nii kaasõpilastele kui ka õpetajale. Mis seal 

ikka, teeme ära! Aitäh Gregorile ja ta isale 

organiseerimise ja abi eest, lastele väga meeldis! 

Neljapäeval läbisime 5 kilomeetri pikkust matka 

Ääsmäe ümbruses. Raja valisime Saue valla 

matkasarjast läbides ettenähtud punkte, kus saime 

vastata küsimustele ja osaleda loosimängus. Matk 

oli väga põnev ja õpetlik, eks ka kohati väsitav. Iga 

punkti juures tegime väikese peatuse, märkasime ümbrust ja õppisime oma kodukanti tundma. Aitäh õpetaja 

Helenile, kes tuli meiega koos matkama!  

Aitäh Teile, armas 1.A klass! On olnud väga õpetlik, väljakutsuv ja igati äge aasta.  

Olete energilised ja rõõmsad lapsed, kes on igapäevaselt pakkunud mulle rõõmu ja toredaid hetki.  

Aitäh Teile, armsad lapsevanemad, et olete usaldanud oma lapse õpetamise minu ja meie kooli kätesse! 

Elen Anger 1.A klassijuhataja 

 

 

Hurraaaa…kätte jõudnud suvevaheaeg! 

1.-8. klassi õppeaasta lõppes 11. juunil nagu ikka kevadeti: pidulikult lillede sülemi ja naerunägudega, ent 

natuke teisiti, kui oleme harjunud. Tavapärase ühise aktuse asemel toimus videoaktus, mida vaadati  

koduklassides ekraani vahendusel. Aktuse juhatas lustliku omaloomingulise luuletusega sisse huvijuht Anu 

Linnamägi, direktor Jaanus Kallion pidas toreda kõne, samuti tervitas õpilasi õppealajuhataja Riina Kink ning 

õpilasesinduse esindaja Karolin Suits. Kõnede vahele esinesid lapsed nii laulu, pillimängu kui rahvatantsuga. 

Vaatamata sellele, et huvitegevus oli aasta jooksul pidevalt rangete piirangutega või üldse ei toimunud, said 

ringijuhid Piret Kunts, Tiina Selke ja Linda Kardna ning nende tantsu-ja muusikalapsed hakkama suurepäraste 

etteastetega.  



 
Kiideti ja tunnustati tublimaid õpilasi, kes kooliaasta nii kooli kui ka riiklike kiituskirjadega lõpetasid, tänati 

lapsevanemaid. Aktusevideo lõppes toreda pildiseeriaga möödunud kooliaastast. Lapsed tänasid oma 

õpetajaid, olid rõõmsad ning koolipäev lõppes kringli söömisega. Suvevaheaeg võis alata! 

Suured tänud Andrew Macksile, ilma kelleta me aktust telepurki saanud ei oleks! Samuti ka perekond 

Puuseppale, kes tantsuliste etteastete filmimisel suureks abiks olid! 



 

 



 

Leebet tuult teile tiibadesse, 

31.lend! 

15. juuni pärastlõunal oli Ääsmäe külamaja 

saal täis veel viimaseid askeldusi, õhinat, 

ootusärevust. Lava ootas päevakangelasi,     

9. klassi lõpetajaid, et neid viimast korda 

tänada, tervitada ja siis uuele eluetapile saata! 



 
19 noore inimese 

eluraamatus sai 

üks peatükk ilusa 

lõpu ning keeratud 

sai järgmine 

lehekülg, millel 

algas uus seiklus.  

 

 

 

 

Üheskoos meenutati möödunud 9 

aasta hetki ja mälestusi. 

 

Klassijuhatajad (vasakult) Kaja Peetson, 

Helene Arula, Mariina Kirspuu ja Anu 

Ariste lõpetajaid õnnitlemas. 

 

 

 



 

Tänatud sai ka lapsevanemaid Kairi Sulet ja Krista Tehvat, kes on teinud aastaid tänuväärset tööd kooli 

hoolekogus. Aitäh teile veelkord! 

Lõpetajate esindajana võttis sõna  Mariin Laigu, kelle kõnet ka teiega jagame. 

Lugupeetud Ääsmäe Põhikooli direktor ja õpetajad, kallid lapsevanemad, külalised ja 

klassikaaslased. Tänasega lõppeb meie üheksa aastat kestnud rännak ja algab väike piknik 

enne sügist, kus me igaüks jätkame enda haridusteed ise rada mööda siit eemal. Seljad on 

koolikoti tassimisest valusad ja kes teab, ehk mõnel isegi jalad villis pikast test. Kuid me 

oleme kõik finišeerunud. 

 Meie teekonnast viimased poolteist aastat on möödunud üpris soist teed pidi ja vast 

paljud jõudsidki omadega rappa. See mis algul tundus paljudele õpilastele jahutav 

vaheldus tegi meie lõpuspurdi aga üpriski väljakutsete rohkeks. Siin me siis täna oleme, 

olles tulnud sellest kõigest vapralt läbi. Meie olukorra kohta sobiks hästi president Lennart 

Meri tsitaat “Meie olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis.” 

 Iga teed läbides on aga tähtsad need, kes on meie kõrval. Kallid klassikaaslased, mul on 

hea meel, et meil oli võimalus ühes koos seda rada läbida ja et te iga päev hoidsite nii 

endal kui ka teistel oma naljatamistega tuju üleval. Lapsevanemad, teil on kombeks 

muretseda vahest rohkem kui me ise enda tegemiste ja tööde pärast koolis muretseme. 

Teadmatus või teadmine, et teie ei saa meie heaks palju rohkem teha kui öelda, et “ole 

tubli” või “õpi korralikult” võib igapäevaselt üpris suur väljakutse olla. Eriti kui tegu on 

puberteediga kes teab täpselt mis on talle kõige õigem ja parem. Aitäh, et olete need 

keerulised ajad koos meiega vastupidanud. Lugupeetud õpetajad, järjepidev tuupimine ja 

pidev kordamine on viinud tulemusteni. Kallid õpetajad uskuge, tulemused ei olene alati 

teie teadmistest ja õpetamise oskusest, vaid õpilase soovist talle pakutavat vastu võtta. 

Aitäh teile kannatlikkus eest ja jõudu edaspidisteks katsumusteks!   



 

Vilistlased said uutele radadele saadetud kauni Aleksander Sünteri sulest pärit luuleridadega… 

 

Lase lahti kõik mured ja vaevad 

lase lahti kõik tänane ka 

Sind ootamas uued on päevad 

Kus jalg pole puutund veel maad 

Elu ainiti ootab su sammu 

Uutes leidmistes on sinu koht 

Ainus asi mis võtab sult rammu 

Sinu hirm on see ainuke oht 

Sinu risttee just siin on ja praegu 

Kas valid või ootama jääd? 

Aina ootad sa paremaid aegu 

Ja oodates magama jääd 

Sa kasvad, haarad juurtega mullast 

Tõuseb päikese poole su pea 

Kui osa saad aegade kullast 

Sul edasi minna on hea 



 

Kooliaasta viimane seiklus… 

Kooliaasta lõpus, enne kui õpetajad suve nautima suundusid, toimus ühine väljasõit Kernu mõisa. Seal ootas 

meid tore mõisarahvas ja 

maitsev lõunasöök. Tutvuti 

mõisa ajalooga, lauldi ühislaule 

ning võeti see väljakutseid 

pakkuv õppeaasta kokku. 

Sügisest ei jätka meie koolis 

enam eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja Siiri Jantson, vene keele 

õpetaja Jelena Suhhanova ning 

loodusainete õpetaja Toomas 

Esvald. Soovime teile uusi 

toredaid väljakutseid! 

 

Foto: www.kernumois.ee 



 

SPORT SPORT SPORT 

Hea meel on kokku võtta 2020.-2021. õppeaasta viimased sportlikud mõõduvõtmised. 

Suurem sporditegemine läks lahti taas kevadel, täpsemini maikuust alates – küll esialgu väiksemates gruppides, 

aga asi seegi arvestades asjaolu, et huvialategevuses tuli pausi sisse pea paari kuu jagu. Seda, et kodus 

istumine/viibimine või virtuaalsesse maailma kadumine lastele jälje jättis, oli näha kasvõi kehalise kasvatuse 

tundide pealt, kui kilomeetri läbi sörkimine võimatuks missiooniks paljudele osutus. Need lapsed, kes 

trenni(de)s käivad, olid ülesannete kõrgusel ja seda oli näha ka võistluste tulemustes – neid tuli küll tavatult 

vähe kuna võistlushooaeg sai hoo sisse alles juuni alguses. 

8. juunil toimus TV 10 OS I-II etapp – 

osalejaid ühele alale lubati kolm võistlejat 

ja alasid ühe etapi kohta rohkem kui 

tavaliselt (nt PV 6 ala). Vanemate poiste 

seas (s. 2007-2008 a.) tegi parima tulemuse 

uue isikliku rekordiga Tauro Nugis (7. kl), 

kes kõrgushüppes hüppas üle latist, mis 

seatud 1.50 m peale. Tasuks 3. koht. (Pildil 

on Tauro koos kahe kangega: Olivia ja 

Joonataniga. Pilt ise küll tehtud Harjumaa mv kergejõustikus 2020.a sügisel). Patrick Oliver Pihlak (7. kl) 

läbis 60 m tõkkejooksu 10,69 sekundiga, Jaak Lilleberg tõukas kuuli 9.42 m. 60 m jooksus oli kiireim Patrick 

Oliver Pihlak, kes sai ajaks 8,68 sek, kaugushüppes mõõdeti täpselt pakku tabanud Pihlakule 4.61 m. Martin 

Maasen (6.B. kl) hüppas küll 1 cm enam, aga sellest esikolmikusse jõudmiseks jäi pisut vajaka.   

Nooremate poiste (2009-2010 a.) grupis tegi Ääsmäe omadest parima esituse Heinar Orusalu, kes sprintis 

välja 60 mj aja 9,08 sek (7. koht) ja kõrgushüppes 1.25 m andis samuti 7. koha. Ääsmäe kooli TV 10 edetabelis 

on näha, et Orusalust on kiiremini jooksnud vaid Joonatan Jürimaa ja Paul Theodor Oja. Kaugushüppes astus 

parematele kandadele Ander Õisnurm (5.B kl), kes liivakastis maandus 4.19 m kaugusele mõõdetuna 

äratõukekohast. Õisnurm saavutas 7. koha.  

Vanemate tüdrukute seas jäid Ääsmäe tüdrukud 10 kohast tahapoole – Anna-Brett Räis (7. kl) tõukas kuuli 

7.21 m ja Kirsi-Iti Reinu (7. kl) hüppas kõrgust 1.30 m, mis andis 12. koha. Sprindis ja kaugushüppes oli meie 

parim Viktoria Slizunov, tulemused 9,49 sek ja 3.84 m.  



 
Nooremate tüdrukute seas Ääsmäe kooli parimana 

Elis Filippov (5.B klassist) 60 mj 8,90 sek saavutas 3. 

koha (pildil punase pluusiga), 60 m tõkkejooksus aeg 

10,33 sek andis 2. koha. Need tulemused on selles 

vanusegrupis läbi aegade parimad resultaadid 

Ääsmäe koolis ja on noorematele nüüd ülelöömiseks 

ette seatud. Kõrgust hüppas Elis 1.25 m ja tasuks 5. 

koht. Mirete Hunt (4.A kl) jooksis 60 mj 9,36 sek 

saavutades 6. koha, Claudia-Elis Rõõmusaar (5.B kl) 

hüppas kõrgust 1.15 m. Vabariiklikul etapil 14.06 

hüppas Rõõmusaar kõrgust 1.21 m ja Elis Filippov 

pääses B-finaali 60 mj, eeljooksus tuli jooks paremini 

välja – 9,04 sek. Tänud neile, kes pika teekonna Võrru 

ette võtsid ja kooli esindamas käisid, kogutud 

punktisumma andis 11 kooli seas I etapi järel 6. koha.  

20.06 toimub Pärnus järgmine TV 10 etapp, kus Ääsmäe koolinoored Eesti tugevamatega asuvad mõõtu võtma. 

21.-22.06 läheme Tallinna MV, et valmistuda 1.-2.07 toimuvateks Eesti Meistrivõistluseks kergejõustikus. 

Augustikuus toimuvad Harjumaa MV ja jätkub TV 10 OS ehk suvevaheaja lõpus suuremad võistlused jälle 

tulekul.  

Koolipere hoiab pöialt ka Ääsmäe kooli 9. kl sel õppeastal lõpetanud Joonatan Jürimaale ja Marlen-Olivia 

Krullile, keda võistlustel kindlasti kohtame. Kaugushüppes hüpatud 6.24 m ja kuulitõukes (3 kg) 11.87 m on 

ka uued Ääsmäe kooli rekordid, mille poole nooremad püüdlema hakkavad. Ootame häid tulemusi ka teistelt 

spordiga sinasõprust pidavatelt õpilastelt – Mairo Muidre (ujumine), Priidik Kiilberg (suusatamine), Egert 

Möll (discgolf) ja Ranel Laanemets (kiirjooks).  

Kevade hakul soetatud uus kõrgushüppematt on võimaldanud lastel õues kõrgust hüpata. Kas uuel õppeaastal 

langeb ka kooli rekord kõrgushüppes? Spordiennustusega ei tegele, aga head tingimused peaks tagama head 

tulemused. Heade tingimustega Ääsmäe kooli staadion on suvel kõigile avatud ja puhkamise ajal ärge unustage 

liikumist, sest nagu Hiina vanasõna ütleb: „Ära karda aeglast liikumist, vaid hoopis paigalseisu.“ 

Minu poolt sportlikku suve kõigile! 

Kristjan Küttis kehalise kasvatuse õpetaja ja spordiringi treener 

 



 
 

 

   

 

Lehes kasutatud fotode autorid:  

Siret Saarniit, Kristjan Küttis, Elen Anger, Urmi Tõlgo, Anu Linnamägi, Helen Tammik, Merike 

Raudkivi, Aare Puusepp, Kairi Hallivee, Piret Tillo, Andrew Macks, Margit Odar, Kaja Peetson, Kairi 

Hallivee 

 

Tervitustega ajalehetoimetusest 

     Anu ja Helen 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 
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