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ÕE tutvustus
Õpetajate päeva tähistamine
Ääsmäe Põhikool 235: kooli juubeliaasta avamisnädal
Halloweeni tähistamine noortekeskuses
Vaheaeg noortekeskuses
Sport sport sport
Reklaaminurk

On igal koolil omad lood
Nii siin kui seal pool sügisest sood
On meil omad traditsioonid, tavad
On omad üritused, tähtpäevad, kavad…
Iga aasta 5. oktoobril õpetajatel teist moodi koolipäev
Saab sutsukene lõõgastuda, õpetajate päev ju käes
Klassiruumides uued noored õpetajad
selgub ehk seegi, kellel tulevikus ees on õpetajana koolirajad…
Oktoobris koolil täitus kaunis number: 235
Selle puhul kostis nii pillilt kui ka laste huulilt lauluviis
Sai vahetundidel trallitud, mängitud
mälumänguga ajusid ragistatud, vaheajal sõpradega hängitud…
On aeg nüüd kokku võtta oktoobrikuu ja pisut piiluda,
mis toimus siin pool sood ja kuidas on meil siin ka lood…
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Õpilasesindus 2021/2022 õppeaastal

1. Peaminister
KAROLIN SUITS
Peaministri asetäitja: Cristel Tahk
Nõunik :
direktor Jaanus Kallion
2. Spordiminister
Abid:
Nõunik

JOOSEP ÕIM
Raul Rinne ja Jelizaveta Kovaljova
õpetaja Kristjan Küttis

3. Kultuuriminister
Abid:
Nõunik

CRISTEL TAHK
Annabel Maasikas ja Signe-Liis Busch
huvijuht Anu Linnamägi

4. Meediamininster
Abid:
Nõunik:

ELISABETH SIREL
Sandra Valgeväli ja Mirjam Koitla
õpetaja Piret Tillo

5. Välisminister
Abid:
Nõunik:

KETLIIN PUUSEPP
Anete Heinmets ja Kirsi-Iti Reinu
õpetaja Anu Ariste

6. Haridusminister
Abi:
Nõunik

ROMET MALTSEV
Martaliisa Meindorf
õpetaja Riina Kink
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Õpetajate päeva tähistamine
Kallile õpetajale
Sa oled päiksekiir, mis näitab
väiksele, kus läheb piir.
Sa oled autorool ja nii on lastel
suunaks ülikool.
Sa oled vihmapiisk, kes ujuda võib
vastuvett kui kiisk.
Sa oled pehme pall, nii pehme,
nagu vanaema kootud sall.
Sa oled kahekordne vikerkaar, kuid
vahest nagu üksik saar.
Sa oled pliiatsiga tehtud joon ja
jagad kõigiga, mis lood.
Autor teadmata

5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. 8. ja
9. klassi õpilased said paariks tunniks õpetajaks
kehastuda. Samal ajal, kui noored õpetajad oma uut
ametit proovisid, oli koolitöötajatel võimalus natuke
hinge tõmmata, sest õpetajate toas ootasid neid
rikkalik suupistelaud ja kaunid sõnad.
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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 sai suure
südamega õpetaja tunnustusega pärjatud 2.b klassi klassijuhataja
Urmi Tõlgo.
“Su süda on tavalisest südamest pisut suurem, sest sa oled õpetaja.”
Aaron Bacalli

Õpetajatele toimus aulas
ka vahva ühistund.
Näiteringi noored koos
8. klassi õpilastega olid
ette valmistanud vahva
moeshõu kahooti
mänguga. Õpetajad
pidid ära arvama, millise
aine õpetajaga on
tegemist.
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Kas sina tunned ära, mis aine õpetajatega on tegu? Kui pildid vaadatud ja vastused mõeldud, piilu
lehekülje lõppu, sealt leiad ka õiged vastused.

Vastused: muusika, matemaatika, ajaloo, eesti keele/kirjanduse, tehnoloogia/puutöö, kunsti, loodusõpetuse õpetajad, direktor, keemia-füüsika, vene keele,
algklasside, käsitöö ja kehalise kasvatuse õpetajad.
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Nädalavahetusel toimus ka Saue valla pidulik
õpetajate vastuvõtt. Traditsiooniliselt tänas vald
õpetajate päeval pedagooge, jagas tänukirju ja
kingitusi. Meie
koolis tunnustati
valla poolt
kehalise
kasvatuse õpetajat
Kristjan Küttist.

Palju õnne kõigile meie kooli õpetajatele ka
ajalehe toimetuse poolt!

Õpetajate päeva muljed läbi noordirektori silmade
See aasta oli õpetajate päev
veidi teistmoodi. Mõnele see
küll ei meeldinud, aga see oli
midagi uut, mida enne pole
tehtud. Ma arvan, et enamusele
pole vahet, kes seda päeva läbi
viivad, see on endiselt uus ja
huvitav kogemus. Saada väike
tutvustus sellest, mis toimub
klassi ees seisvale õpetajale ja
kuidas on tervet klassitäit lapsi
õpetada ja korrale kutsuda. Nii
paljust kui ma klassidesse
sattusin, võin öelda, et lapsed käitusid üllatavalt korralikult ja õpetajad said nendega hästi
hakkama! Suurt uhkust tunnet tekitas ka see, kui klassi sisse astudes kõik püsti tõusid. Kuid peab
tõdema, et aeg lendas jube kiirelt, palju kiiremini kui ise õpilasena
tundides olles. Sellest on isegi kahju, kuna need 3 tundi, mis meie
kätte olid usaldatud, olid väga toredad ja lõbusad. Ma arvan ja usun,
et seda ütleb iga üheksandik ja kaheksandik, kes tunde läbi viisid,
et kahju on, et neid päevi aastas ainult üks on.
Rene Filippov, 9 klass
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Kuidas aga õpilased ise selle päevaga rahule jäid?
1.-7. klassi õpilaste muljed
(muutmata kujul).
Mis õpetajate päeva juures
kõige rohkem meeldis?
Ei ole asju, mis mulle kõige
rohkem meeldisid, mulle
meeldis kõik. Mulle meeldis
kõige rohkem käsitöö, sest
õpetaja oli tore, me saime
rääkida ja omavahel suhelda.
Üks õpetaja oli väga, kasvõi
väga omapärane, üsna
naljakas, aga mis teha. Tegime
kahooti ja õpetajad aitasid, kui
me ei osanud midagi teha. Mulle meeldis töövihikust ülesandeid teha, need olid rasked, aga
lõbusad. Inglise keele õpetajad, kuna me tegime kahooti ja meile jagati pulgakomme.
Mulle meeldis kõik, isegi kui mõni ei rääkinud väga.
Mulle meeldis inglise keele tund. Kuna seda andsid
kõige toredamad ja lahkemad inimesed. Et me kõik
arvutasime, joonistasime ja värvisime. Mulle meeldis
Aaron, oli naljakas ja oli hea ja tubli. See oli tore
päev. Mulle meeldis joonistada kitse. Ma usun, et
kõigil meie klassis oli lõbus.
Vahel me tegime nalja ka. Mulle meeldis
matemaatika, sest õpetaja oli korrektne. Mulle
meeldis ka see, et kehaline oli lihtsam kui tavaliselt. Mulle meeldis kunsti tund, sest seal sain
joonistada enda lemmik tegelast ja Daniel aitas mind. See, et meile ei jäätud õppida. Sebastian,
kuna ta õpetas suht hästi ja oli väga tore, ta ei olnud kuri ja oli väga lahke. Kehaline kasvatus,
selle pärast, et seal pidi ainult ühe ringi jooksma ja seal sai kaugust hüpata. Mulle meeldis, et
tundides lõbusam oli. Kõige rohkem meeldis Sebastiani antud geograafia tund, ta oli karm ja
naljakas samal ajal. Teised nii öelda õpetajad olid ka lahedad. Nalja sai.
Sai veidi vaheldust igale teisele koolipäevale.
Mis õpetajate päeva juures kõige vähem meeldis?
See, et me ei mänginud eriti. Lootsin veidi erilisemaid tunde. See, et
pulgakommi jagati kuigi mulle ei maitse need. Võiks olla terve päev õpilastest õpetajatega. Et
osad ei osanud noorte õpetajatega käituda. Et esimene tund oli tavaline õpetaja. Et viimased 3
tundi ei õpetanud õpilased, vaid õpetajad. Vähe oli tunde. See, et õpilastele kommi ei antud. Et
söögiks oli kala supp, oleks tahtnud tatart. Kalasupp ei tahtnud sisse minna.
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Noorte 8. ja 9. klassi õpetajate muljed (muutmata kujul)
Mulle meeldis kõige rohkem laste õpetamine ja kaaslased, kellega
koos ma õpetasin, kui ma oleksin pidanud neid üksi õpetama, ma
poleks hakkama saanud. Kõik oli tore, õpetamine algklassidele oli
kerge ja väga rahulik, mitte keegi ei karjunud ega kisanud. Ja
päeva lõpus oli tore ka kringlit süüa. Kui mulle antakse veel
võimalus osaleda õpetajate päeval, siis osaleksin. Mulle meeldis see kahoot, mis me õpetajatele
tegime ja et õpetajad päriselt käitusid ka nii, nagu nad oleksid õpilased, segasid vahele ja panid
enda nimeks näiteks „kool sakib“ või midagi sellist.
Ma arvan, et mõtleksin isegi tulevikus õpetamise peale. Kõige rohkem meeldis, et ma sain tunda
milline on õpetaja töö ja mis rahutustega nad peavad toime tulema. Mulle meeldis see, et saime
kaasõpilasi õpetada ja saada tunda kuidas õpetamine on ning pärast seda saime ka seda
tähistada kringli söömisega. See oli huvitav, kuid tore. Mulle meeldis 5.a klass keda ma õpetasin.
Nad kuulasid hästi sõna ja olid vaikselt. Ja mulle meeldis neid õpetada ja aidata.
Mulle väga meeldis õpetada. 1.a klass oli üliarmas ja nad olid ka korralikud nii et väga suured
tänud 1.a klassile ja nende klassijuhatajale. Mulle
meeldis ka meie etendus õpetajatele, see oli väga
lõbus ja naljakas. See kogemus, söömine, see, et
sai kamandada, õpetamine. Ja 6 ja 3b klassi
tunde anda kuna nad olid rahulikud. Samas
meeldis 4. klassi matemaatikat anda kuna sai
kamandada ja see oli raske veidi ja andis tunde
nagu oleksingi õpetaja. Mulle ei meeldinud
õpilastele märkuseid anda. Kunsti tund oli kõige
põnevam anda kuna seal oli paar last, kellel
polnud mõtteid või kes tahtsid millegi joonistamisel natukene abi. Saime õpetada ja korraldada
tundi nii nagu tahtsime, vaadata vahest kuidas teiste tunnid läksid. Enamasti tehti ilusti kaasa nii,
et oli meil endal tore õpetada. Saime olla kaheksesi õpetajana ühes klassis ja tänu sellele oli endal
ka lihtsam ja lõbusam. Meeldis 2. klassile anda, nad olid väga toredad ja armsad, andsid meile
lilled. Meeldis neid aidata ja nendega rääkida. 7. klassiga meeldis mulle ka, nendega rääkimine
ja õpetajaks olemine, annad tööd ja käid klassis ringi. Meeldis vahepeal klassikaaslastega
kokku saamine ja muljetest rääkimine, vahepeal oli hea teistes klassides ka käia.
Mis aga noortele õpetajatele ei meeldinud oli see, et nad said nii vähe tunde anda ning
pärast õpetaja ametit pidid nad taas õpilaseks kehastuma ning päeva oma tavatundidega
lõpetama. Ei tekkinud nende 3 tunniga päris seda õiget õpetaja tunnet, terve päev õpetaja
kingades käimine oleks selle vast tekitanud. Samuti tegi 9. klassi õpilasi kurvaks see, et nad pidid
oma tunde 8. klassi õpilastega jagama. Ka 8.klassi õpilased on igal aastal õpetaja
ametit proovinud, varasemalt küll lasteaias. Viiruse tõttu lasteaed noori õpetajaid
vastu ei võtnud. Iga aastaga meie klassi kollektiivide arv kasvab ja seetõttu võime
me ka tulevikus õpetajate päeval 8. klasside „õpetajaid“ sel päeval klassi ees näha.
Suured tänud tublidele noorõpetajatele! Ja mine sa tea, võibolla ühel päeval
saavad meist ka päris kolleegid.
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Kooli juubeliaasta avamisnädal 18.-22.oktoober
Sellel aastal saab meie armas
Ääsmäe Põhikool juba 235
aastaseks. Kuna kooliehitus on veel
pooleli, siis pidulik kooli sünnipäeva
tähistamine lükkus jaanuari kuusse.
Küll aga toimus terve see nädal
erinevaid toredaid tegevusi:
esmaspäeval ühislaulmine
vahesaalis, mänguvahetunnid ja
laualukoori koridorikontsert, reedel
pilliringi kontsert (pildil) ja
mälumängu I voor. Samuti toimusid
ettelugemisepäevad raamatukogus. Nädal jooksul tähistati tähtpäeva
ka klassitundides. 1.a klassi kunsti tundides valmisid õpetaja Eleni juhendamisel vahvad pildid
unistuste koolist.
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Kooli mälumängu hooaeg sai avatud
Viimasel koolipäeval, enne koolivaheajale minekut, toimus traditsioonilise
mälumängu 1. voor. Kui eelnevad aastad on mälumäng toimunud vaid 5.-9. klassi
õpilastele, siis sel aastal kaasasime kõik õpilased: 1. kuni 9. klassini välja.
1.-3. klassil oli oma mälumäng ning alates 4. klassist võistlesid õpilased kõik
koos.
1.-3. klasside tulemused:
1.-3. koht 15 punkti 2.b klassi meeskond: Mirell, Aron, Kristofer, Katariina
1.-3. koht 15 punkti 3.a klassi meeskond: Lianne, Carmen, Carola, Jessica, Annika
1.-3. koht 15 punkti 3.b klassi meeskond: Lenora, Loreen, Marri, Mariin
4.-6. koht 14 punkti 3.a klassi meeskond: Kaisa, Remi, Katrina, Eliise, Markus
4.-6. koht 14 punkti 3.b klassi meeskond: Karmo, Juhan, Hardi, Enrico
4.-6. koht 14 punkti 3.b klassi meeskond: Mirianne, Heleriin, Marianne, Meriann
4.-9. klasside tulemused:
1.-2. koht 14 punkti 6.b klassi meeskond: Anni, Elis, Claudia
1.-2 koht 14 punkti 7.b klassi meeskond: Aksel, Laura, Vladimir, Gregori
3.-4 koht 13,5 punkti 5.b klassi meeskond: Lennart, Oliver, Jaan, Martin, Hugo
3.-4 koht13,5 punkti 9. klassi meeskond: Liisa, Katariina, Janeli, Maria-Vilma
5. koht 13 punkti 8. klassi meeskond: Kirsi-Iti, Cristel, Anete, Karolin
Kõik meeskonnad olid tegelikult väga tublid, eriti mõlema vanuserühma kõige nooremad
osavõtjad, nad ei jäänud oma punktitulemusega esikuusikust mitte väga maha!

Ettelugemise päev “Ega mets tühi ole” ehk miks on oluline lapsele
ette lugeda!
20. oktoobril tähistati üle-eestiliselt 28. ettelugemise päeva, mille traditsioon on
meieni jõudnud Rootsist. Sel korral pühendati juttudele metsast. Inspiratsiooni leiti
vanasõnast „Ega mets tühi ole“. Eelnevatelt põlvkondadelt oleme pärandiks saanud
metsa, millest tulenevalt nimetame end tihti ka metsarahvaks. Meie generatsiooni
kohustuseks on hoida ja säilitada metsa väärikust ja anda edasi selle rikkust järgnevatele
põlvkondadele.
Ka meie koolis tähistati ettelugemise päeva. Mitte küll võistlustules, vaid hoopis teises noodis ja
väärikuses- lapsed said võimaluse pühenduda ühe tunni raamatukogu lummavas keskkonnas
kuulates raamatukoguhoidja huvitavaid ettelugemisi.
Tallinna Keskraamatukogu on loonud võimaluse, kus vahvad raamatukoguhoidjad ootavad
pikisilmi laste (video)kõnedesid, kus lapsed saavad lugeda või kuulata lugusid. ERR-il on
lasteekraani raamaturiiulil järjejutud. Miks üldse on hakatud rohkem tähelepanu pöörama
ettelugemisele?
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Ettelugemine on väga oluline osa lapse arengust. Uuringud on näidanud, et lapsi, kes soovivad
õhtuti unejuttu kuulata, on rohkem kui vanemaid, kes oma lastele unejuttu loevad. Kuid miks
piirduda vaid õhtujuttudega koduses keskkonnas, kui ettelugemise saab tuua ka klassiruumi.
3. a klassil on saanud tavaks nädalat alustada lugemisminutitega, mille raames õpetajana loen
õpilastele ette jutu väljavalitud raamatust.
Õpetajana näen, kui tähelepanelikult ja
kaasahaaravalt lapsed kuulavad. Mis kõige
olulisem- see tegevus on lastele lõbus
ning nauditav. Ettelugemine on rohkemat
kui vaid meeldiv kogemus. See arendab
lapse tähelepanuvõimet, kuulamis- ja
kirjutamisoskust ning kujutlusvõimet. Jutte
kuulates hakkab ta paremini mõistma
põhjus-tagajärg seoseid, loogikat ja õpib
mõtlema abstraktsetele mõistetele ning
laieneb lapse sõnavara.
Kõrv kikki ja head kuulamist!

Elen Torn, 3. a klassi klassijuhataja

Ettelugemise päev raamatukogus
Sel aastal tähistame 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ajalehe - "Marahva Näddala-Leht"
- ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi
teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi. Ajakirjanduse ajaloo märgilise sündmuse auks olid
pühendatud ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad 20.-30. oktoobrini 2021 „Kohtume
raamatukogus“. Alates aastast 1994, on 20.oktoober ettelugemise päev. Tutvustasime
lasteajakirju „Täheke“,“ Hea Laps“ ja „Postimees Junior“.Tähekesest lugesime näiteks ette
A.Kivirähki jutu „Viisakas koolikell“, mis kõigile väga meeldis. Laste arvates kõige toredamad
kirjanikud ongi Andrus Kivirähk, Kristiina Kass, Piret Raud ja
Leelo Tungal.
Lastekirjanik ja luuletaja Olivia Saar tähistas sel aastal 90.
juubelit. Ettelugemisele tuli luuletus „Lapse soov“ ja mõned
jutud raamatust „Kippu ja kõppu“ ja „Hilpharakas“. Esimestele
klassidele tutvustasime raamatukogu ja rääkisime sellest, et
raamatuid peab kenasti hoidma ja raamatukogus
viisakalt käituma. Kolmanda klassi poiss Ruuben
aga oli nii tubli, et jõudis lausa ägeda pildi valmis
joonistada õudusjutu „Täiskuu öö“ ettelugemise
ajal. Lausa kahel päeval oli raamatukogu täis sagimist. Uusi ja põnevaid raamatuid
tuleb kogu aeg juurde ja kindlasti ootame kõiki lapsi neid uudistama.
Ääsmäe raamatukogu
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Halloweeni tähistamine noortekeskuses
22. oktoobril, viimasel koolipäeval enne vaheajale minekut, toimus Ääsmäe
noortekeskuses minu loovtööna Halloweeni pidu. Pidu oli mõeldud 5-8. klassi
õpilastele. Õhtu oli täidetud erinevate tegevustega: seltskonnamängud, tants,
muusika, auhinnad parimatele.
Mängudeks olid muusikaviktoriin, jah või ei mäng, bingo, limbo ja
ajalehetants
Toimus ka üks challenge ehk väljakutse, milles osalesid 3 liikmelised meeskonnad. Iga meeskond
sai endale 2 meetrise nööri ning nende ülesandeks oli nööri teha 3 sõlme nii, et ükski mängija ei
laseks nöörist lahti ega kasutaks abiks teist kätt. See mäng oli kohati kõige keerulisem, aga see
eest väga lõbus
Tundus, et külalistele meeldis kõige
rohkem limbo ja ajalehe tants.
Osalised said soovida ka
soovilugusid ning õhtu lõppes
õnneloosiga.
Keegi külalistest jättis salaja lauale
ka kaardi, kuhu oli oma tagasiside
kirjutanud, et oli väga äge pidu.
Seda oli rõõm lugeda, aitäh!
Kokku oli peolisi kuskil 25-30
kanti.
Ise jäin ka peoga rahule. Alati oleks
saanud paremini teha, näiteks rohkem ette planeerida ja teada, mis on tulemas. Aga olen ühe
kogemuse võrra rikkam ja tean, mida tulevikus üritust korraldades arvestada.
Rasmus Priivits, 9. kl
Kuid enne kui suuremad õpilased oma peoga algust tegid, oli
noortekeskus vallutatud 1.-4. klassi õpilaste poolt, kes tähtpäevale
kohaselt olid erinevateks tegelasteks maskeerunud. Noortekeskuse
noorsootöötajad Imbi ja Maarja-Liis viisid läbi erinevaid mänge ja
tegevusi. Oli vahva päev nii
väikestele kui ka suurtele.
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Vaheaeg noortekeskuses-päevalaagrid
Juba suve lõpus, enne veel, kui kool algas, hakkas
küpsema mõte, et kuna koolivaheaegadel on
noortekeskuse külastatavus väiksem kui kooli ajal, siis
proovime noortele organiseerida erinevaid tegevusi,
millega sisustada nende vaba aega. Hetkel, mil me
peame töötama koroonaviirusega arvestades,
otsustasime koostööd teha meie enda
huviringijuhendajate, külakoguga ja Snäx Cafega ning
peab ütlema, et see oli üks väga hea plaan, sest kõik
olid koostööks valmis ning nii saigi koolivaheajast
kolm päeva sisustatud erinevate töötubadega.
Esimesel päeval oli meil aaretejaht koos Lohe Looduskooliga Ääsmäel ja jalgpallitrenn Saue
Jalgpallikooliga, teisel päeval oli meil külas akrobaatika treener, seejärel tantsisime Minu
Tantsukooliga ning lõpetuseks tutvusime
virtuaalmaailmaga ning kolmandal päeval
jalutasime noortega koos ÄKKKi, valmistasime
endale maitsva lõunasöögi ja päeva lõpetuseks
saime harjutada taekwondod.
Kahel esimesel päeval hoolitses Snäx Cafe, et
noorte kõhud oleks täis. Kokkuvõtteks võib öelda,
et need kolm päeva olid väga sisutihedad ja
põnevad ning tulevikus võiks veel omavahel
koostööd teha ja miks mitte kutsuda ka teisi
ringijuhendajaid meie noortele külla. Muidugi oli
organiseerimise juures ka üks tohutu murepilv
kogu aeg pea kohal, nimelt koroonaviiruse
laialdane
levik
Eestis.
Õnneks
koostöö

lapsevanemate ja juhendajatega sujus väga hästi ning
mõistvalt, seega kes tundis, et parem on end hoida,
teavitas meid ja meie saime vajadusel siis jälle ennast
ümber organiseerida, et noortel oleks hea. Antud üritus
näitas, et ka tulevikus võib koolivaheajaks noortele üritusi
korraldada, sest huvi on olemas.
Imbi Tigasson, Ääsmäe Noortekeskuse Exit noorsootöötaja
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SPORT SPORT SPORT
TV 10 OS rekorditest
Kui vabariiklik TV 10 OS võistlus sai 50-aastaseks, siis vanadesse protokollidesse
sukeldumata võib arvata, et Ääsmäe kool on osalenud neist umbes pooltes. EKJL
poolt koostatud edetabelist näeme, et Ääsmäe kooli õpilasi on poolesaja aastase
ajalooga võistlussarjas 50 läbi aegade parema resultaadi teinud võistlejate hulgas
mitmeid. Hetkel Ääsmäe koolis õppivatest õpilastest leiame esikohalt nooremate
tüdrukute seas Elis Filippov’i (pildil), kes palliviskes viskas uueks sarja rekordiks 62.90 m.
Samuti on Elis mitmevõistluses kogutud 4392 punktiga 23. kohal. Maerold Virt (poiste vanem
vanusegrupp) kogus sel aastal mitmevõistluses 6334 punkti ja Maerold on selle tulemusega napilt
viiekümne parema hulgas. Olgu siinkohal öeldud, et aastast 2018 seoses ketta ja kuuli kaalude
vähenemisega (nt varasemalt vanemad poisid tõukasid 4kg kuuli, nüüd aga 3kg), on edetabelid
mõne ala puhul alles kolme aastase ajalooga.
Läbi aegade esikümne seas (9. koht) on Rauno Miller (pildil), kes 9 aastat
tagasi viskas nooremate poiste vanusegrupis palli 68.47 m ja heitis ketast
34.48 m (0.75 kg). Miller on samuti kuulitõukes (3kg) edetabelis kirjas 10.14
m (42. koht). Noorema
poisina viskas väga hästi
palli ka Andre Simovart, kes 2002. aastal
lennutas 150 grammise viskevahendi 67.62
m kaugusele, mis annab edetabelis 13. koha.
27. kohalt leiame Markkus Ansipi, kes PN
vanusegrupis ketast 32.78 m heitis ja selle
tulemusega aastal 2013 vabariiklikul TV 10
OS etapil II koha sai.

Ääsmäe kooli rekordid TV 10 OS sarjas.
TN – tüdrukud
nooremad
60mj
60m tj
Kaugushüpe
Kõrgushüpe
Pallivise
600mj
Mitmevõistlus

Elis Filippov (2021 Kuusalu)
Elis Filippov (2021 Kuressaare)
Elis Filippov (2021 Kuressaare)
Lisanna Jürimaa (2013 Kuusalu)
Elis Filippov (2021 Kuresaare)
Aigi-Elis Pihlakas (2014 Rakvere)
Elis Filippov (2021 Kuressaare)

8,90 sek
10,33 sek
4.35 m
1.30 m
62.90 m
1.59,92 min
4392 p
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PN – poisid
nooremad
60mj
60m tj
Kaugushüpe
Kõrgushüpe
Teivashüpe
Kuulitõuge 3 kg
Kettaheide 0,75 kg
Pallivise
1000mj
Kuulitõuge 2 kg
Kettaheide 0,6 kg
Mitmevõistlus

Joonatan Jürimaa (2017 Kose)
Andre Simovart (2002 Tallinn)
Andre Simovart (2002 Kärdla)
Klaus Laurik (2015 Kuusalu), Andre
Simovart 2002 Tallinn)
Andre Simovart (2002 Kärdla)
Rauno Miller (2012 Võru)
Rauno Miller (2012 Rakvere)
Rauno Miller (2012 Rakvere)
Anti Vimb (2000 Tallinn)
Rasmus Priivits (2018 Tartu)
Joosep Õim (2021 Kuusalu)
Andre Simovart (2002 Kärdla)

PV – poisid vanemad
60mj
Joonatan Jürimaa (2018 Võru), Kaspar
Kallion (2008 Tallinn)
60mj
Joonatan Jürimaa (2019 Tallinn)
Kaugushüpe
Siim Edvard Sinimeri (2013 Rakvere)
Kõrgushüpe
Karl Joann Jürimaa (2013 Rakvere)
Teivashüpe
Maerold Virt (2021 Kuressaare)
Kuulitõuge 4 kg
Dan-Markkus Pajula (2011 Kose)
Kettaheide 1 kg
Karl Joann Jürimaa (2013 Karksi-Nuia)
Pallivise
Rauno Miller (2014 Rakvere)
1000mj
Siim Edvard Sinimeri (2013 KarksiNuia)
Kuulitõuge 3 kg
Maerold Virt (2021 Kuressaare)
Kettaheide 0,75 kg
Maerold Virt (2021 Kuressaare)
Mitmevõistlus
Karl Joann Jürimaa 2013 Rakvere)
TV – tüdrukud
vanemad
60mj
60m tj
Kaugushüpe
Kõrgushüpe
Kuulitõuge 3 kg
Kettaheide 0,75 kg
Pallivise

Kairi Järvsaar (2002 Tallinn)
Maris Sildnik (2000 Kuusalu)
Maris Sildnik (2000 Haapsalu)
Maris Sildnik (2000 Tallinn)
Kristi Simovart (2000 Kuusalu)
Lisanne Nurk (2015 Kose)
Maris Sildnik (2000 TartuI)

8,78 sek
10, 14 sek
4.50m
1.45 m
2.65 m
10.14 m
34.48 m
68.47 m
3.16,14 min
7.98 m
20.51 m
5437 p

8,04 sek
9,67 sek
5.25 m
1.66 m
2.80 m
12.86 m
37.70 m
68.03 m
2.58,85 min
11.15 m
33.87 m
6773 p

8,4 sek (käsiaeg)
11,1 sek (käsiaeg)
4.67 m
1.55 m
10.71 m
25.63 m
50.35 m
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600 mj
Kuulitõuge 2 kg
Kettaheide 0,6 kg

Liis Sildnik (1999 Kuressaare)
1.49,9 min (käsiaeg)
Maigi Nigul (2018 Tallinn)
10.66 m
Marlen Olivia Krull (2019 Tallinn)
24.43 m
Ehk väljatoodud rekordid motiveerivad usinamalt harjutama ja
rekordeid püüdma, sest nagu öeldakse – rekordid on
ületamiseks!
Kristjan Küttis, kehalise kasvatuse õpetaja ja treener

Toimetuse veerg
Veel lehes kasutatud fotode autoreid:
Helen Tammik, Siret Saarniit, Elen Torn, Imbi Tigasson, Anu
Linnamägi, Andrew Macks, Pixabay pildipank
Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, sõbrad, kui teil on
loometöid, pilte, fotosid, ideid, mida teistega jagada ja lehes
kajastada, võtke meiega julgelt ühendust!

Kaastöid ootame iga kuu 1. kuupäevaks

Tervitustega
ajalehetoimetusest
Anu ja Helen
anu.linnamagi@aasmaekool.ee
helen.tammik@aasmaekool.ee
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