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SEPTEMBRI LEHES: 

• 1. septembri aktused ehk „Tere kool!“ 

• Saame tuttavaks: meie uued pereliikmed 

• Huvitegevuselaat 

• Osavõtt „Maailmakoristuspäevast“ 

• Sügise sünnipäev 

• Tähistasime liikumisnädalat 

• Saame tuttavaks: Õpilasesinduse liikmed ja klassivanemad 

• Sport, sport, sport 

• Huvitegevuse tunniplaan 

• Reklaami ja meelelahutuse nurk 
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                        Tere kool! 
 

Kas sul meenub esimene koolipäev 

kui ootusärevalt su väike käsi oli ema käes… 

Sel päeval päike taevas säras 

ja valla oli koolivärav. 

Lilli täis oli terve ilm 

ja kõigil rõõmust säras silm. 

 

1. septembril oli koolipere rõõmus taaskohtumise päev. Suve jooksul sai oma energiapatareid täis laetud 

ja olime uueks õppeaastaks valmis. Aina kasvava koolipere tõttu toimus 1. septembril taas kaks pidulikku 

aktust. Aktusetel võttis sõna direktor Jaanus Kallion, kes tutvustas kooliperele ka meie uut 

õppealajuhatajat, Katri Buht, kes samuti 

tervitussõnad edasi andis. 1. ja 9. klassi aktusel 

tervitas meid Saue valla Volikogu esimees Harry 

Pajundi, kes hoolitses ka selle eest, et kooli 

pesamunad pimedal ajal nähtavad oleksid, kinkides 

igale neist valla sümboolikaga helkuri.  

 

 

 

 

 

3. klassi õpilased Marianne ja Heleriin esitasid 

südamliku ning õpetliku loo sõprusest. Kõlas Priit 

Pajusaare ja Leelo Tungla „Kass Betty laul sõprusest." 

Õpilase amet on tõsine täiskohaga töö kui mitte isegi 

rohkem. 6. klassi õpilane Oliveri pajatas pisut lähemalt 

koolipoisi raskest koolielust, kasutades selleks Märt 

Hundi „Koolipoiste kaebelaulu.“  

Ja nagu kauniks traditsiooniks on saanud, helistavad 9. ja 1. klassi õpilane koos kooliaasta avatuks. Sel 

korral tegid seda 9. klassi õpilane Mariliisi ning esimesest klassist tema väikene sugulane Jaas. 

 

Igaüks meist on isemoodi… omamoodi… oma eripärade ja 

„kiiksudega.“ Kui nii ei oleks, oleks maailm üks üsna igav paik. 

Püüdkem üksteist rohkem mõista, märgata ja toetada! Jõudu ja jaksu 

uuel kooliaastal! 

 

 

 

 

 

 

 Juba 17. korda oli direktoril au anda koolijütsidele üle 

nende koolitee kõige tähtsam raamat: aabits. 

Ootusärevus enne aktust. 
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Saame tuttavaks, meie koolipere uued pereliikmed 
 

Nii eelmise õppeaasta lõpus kui ka uue õppeaasta alguses liitus Ääsmäe Põhikooli perega mitu inimest. 

Meil on väga hea meel tervitada ja tutvustada nelja uut õpetajat. 

 

 

 

 

 

 

 

Õppealajuhataja Katri Buht 

Olen sellest õppeaastast Ääsmäe koolis õppealajuhataja. Mulle minu töö 

meeldib, sest kool on huvitav ja pidevas arengus.  

Elan Raplamaal, Ääsmäest 25 km Pärnu poole. Mulle väga meeldib 

raamatuid lugeda, erilised lemmikud on kriminaalromaanid. Energiat 

kogun loodusest – jalutuskäigud metsas või mererannas. Emotsioone 

kogun teatrist, kinost ja kontserdilt või perega aega veetes. 

 

 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Egne Korol 

Mina olen Egne, elupõline ääsmäekas, Ääsmäe Põhikooli vilistlane 

ja sellest õppeaastast eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Õpin ka 

Tallinna Ülikoolis, nii et vaba aega kulutan õppimiseks, tööde 

parandamiseks ja rahvatantsuks. Tantsin juba 18. aastat järjest ehk 

käised, sõlg, pastlad, sukad, seelik ja patsid on need, ilma milleta 

enam ei saa ega tahagi. Õpetajaks olen aga tahtnud saada põhikoolist 

saati. See tähendab, et meie kooli vaim teadis juba ammu, kes 

minust saab. Veidi üle kuu olen õpetanud kuuendikke ja 

seitsmendikke.  

Abiõpetaja Inga Lootus 

Olen abiõpetaja Inga ja töötan Ääsmäe Põhikoolis 2021. aasta 

aprillist. Sügisest kannan hoolt ka kooli õpikutefondi eest. 

Varasemalt olen tegelenud eelkooliealiste lastega. Vabal ajal 

meeldib mulle matkata ja reisida ning tegeleda joogaga. 

Pikapäevarühma õpetaja Reelika Simovart  

liitus Ääsmäe kooliperega eelmise õppeaasta 

kevadel pikapäevarühma asendusõpetajana. 

Meil on hea meel tervitada endist vilistlast 

pikapäevarühma õpetaja rollis. 

Pildi on joonistanud 1. klassi õpilane Agnes            
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Meie uued koolikaaslased 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvilised said kokku huvitegevuselaadal 

5. septembril said taas kooli aulas kokku õpilased-lapsevanemad 

ning huviringide juhendajad. Toimus Ääsmäe laste ja noorte 

huvitegevuselaat. 

Huvilised said tutvuda kooli- ja noortekeskuse ruumides 

tegutsevate huviringidega, rääkida juhendajatega ning nautida 

pilliringi minikontserti ning taekwondo demoesinemist.  

  

Meie pesamunad: 1.klass koos klassijuhataja Katrin Reinsalu-Kütseniga 
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Pisike heategu igasse päeva ehk meie osavõtt „Maailmakoristuspäevast“ 
 

Maailmakoristuspäeva tähistatakse üleilmselt 17.09.22.  

Koristuspäevaga kutsutakse kõiki märkama eelkõige väikeprügi, 

sealhulgas suitsukonisid jms, mida leidub ohtralt parklates, 

bussipeatustes ja teepervedel. Õpilastega koristasime kooli ja selle 

ümbrust ajavahemikul 16.-23.09. Vahva, et õpilased on 

entusiastlikud ja hoolivad ning on nõus kokku korjama erinevat 

ebameeldivat pisiprügi.  

Kõik inspireeritud ühest eesmärgist: muuta oma kodukant 

puhtamaks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palun hoiame oma 

loodust! 

 Nii hoiame ka iseend! 
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Sügise sünnipäeva trall 

Sellel aastal veetsime koos 1.-4. klassi õpilaste ja 

nende õpetajatega toreda hommiku staadionil, kus 

mängisime ringmänge ja laulsime erinevaid laule. 

Lapsed kogunesid koos õpetajatega staadionile 4. 

tunni ajal. 

Õpilaste koduseks ülesandeks oli meisterdada 

sügisehteid, kasutades erinevaid looduslikke 

materjale: tammetõrusid, puulehti, pihlakaid jne.  

Põnevaid mänge ja laule aitas läbi viia õpetaja Tiina 

Selke, kes koos õpetaja Katriniga juhendasid lapsi ja 

täiskasvanuid.  

 

 

Peale aktiivset 

koosviibimist kostitati 

osalejaid värske 

ampsu ja diplomiga.  

Väga hästi tehtud!  

Nii septembri- kui ka 

oktoobrikuu jooksul 

oli avatud 2. korruse 

vahesaalis õpilaste 

sügiseteemaliste 

piltide ja fotode 

kunstinäitus.  
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23.-30. septembril toimus koolis liikumisnädal 

 
 

 

Liikumisnädala raames toimus nii sportlikke 

mänge kui ka krossijooks. Seda kõike selleks, 

et üheskoos tähistada ülemaailmset 

liikumisnädalat, propageerida sporti ja 

motiveerida õpilasi rohkem liikuma. Iga päev 

toimus erinevaid sportlikke tegevusi. 

Spordinädala juhatas sisse reedene (23.09.22) 

Heategevusjooksul Keilas, kus meie õpilased 

olid kõikide võistkondadega esikolmikus. 7-ndad 

ja 9-ndad klassid lausa esimesed. 

Sel nädalal algasid koolipäevad ühise 

hommikuvõimlemisega õues. Une silmist ja 

kanguse kontidest said välja võimelda nii õpilased kui ka õpetajad.  

Suurtel vahetundidel toimusid kiiksuga võrkpalli 

mängud, sopsu- ja saapavisked. Loomulikult ei 

puudunud ka tantsuvahetunnid. Lisaks sai koolimajas 

tibusammudega klasside vahelisi vahemaid mõõdetud. 

Spordinädalale pani ilusa punkti tänane traditsiooniline 

krossijooks. Ilmataat pisut vigurdas, aga see ei 

takistanud meie tublisid sporditüdrukuid ja -poisse.  

2,2 km krossijooksus saavutasid esikohad: 2.-3. klassist 

Liam ja Kaisa, 4.-6. klassist Heinar ja Sandra Lee, 7.-9. 

klass Rasmus ja Viktoria.  
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Aitäh kõigile tublidele osalejatele, kes spordinädala tegevustes aktiivselt kaasa lõid!  

 

 

 

 

 

 

 

Hoiame liikumist au sees nii tervislike eluviiside propageerimises kui ka õppimises.  

Siin on näide 2.A klassi GPS-kunstist. 
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Meie õpilasesindus 2022/2023. õppeaastal 
         

 

1. Peaminister   ELISABETH SIREL 

Nõunik – direktor Jaanus Kallion 

Peaministri asetäitja Cristel Tahk 

 

2. Spordiminister  JOOSEP ÕIM 

Abid– Raul Rinne ja Jelizaveta Kovaljova 

Nõunik – õp. Kristjan Küttis 

 

3. Kultuuriminister  CRISTEL TAHK 

Abi – Signe-Liis Busch 

Nõunik – huvijuht Anu Linnamägi 

 

4. Meediaminister  KETLIIN PUUSEPP 

Abid – Anete Heinmets ja Melanii Chris Reintam 

Nõunik – õp. Siret Saarniit 

 

5. Välisminister  KAROLIN SUITS 

Abid – Sandra Valgeväli ja Mirjam Koitla 

Nõunik – õp. Anu Ariste 

 

6. Haridusminister  ROMET MALTSEV 

Abi – Laura Mellik 

Nõunik – õp. Katri Buht 

 

 

 
 

 

 

  

Õpilasesinduse liikmed koos 2. ja 3. kooliastme klassivanematega. 
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Sport, sport, sport  

 
Hei spordisõbrad! Aeg uue kooliaasta esimese kuu spordijutud Teieni tuua, aga ennem seda oleks paslik 

rääkida suvel toimunud võistlustest. 

 

Juunikuu lõpus toimusid Võrus 

Rukkilillemängud, mis tervisekriisi tõttu mitu 

aastat ära jäänud on. Võistlustules meie koolist oli 

8 õpilast, kellest kahel oli asja ka pjedestaalile. 

Elis Filippov (7b. kl) saavutas alavõidu U14 

vanuseklassis odaviskes tulemusega 32.97m. 

Kaugushüppes esmakordselt üle 5m kandunud 

hüpe (täpsemalt 5.10m) tähendas Elisele teist 

medalit - hõbemedalit. Heinar Orusalu (6a. kl) 

rõõmustas meie omasid II kohaga 800mj, kui 

U14 vanuseklassis 2.39,55 min välja jooksis.  

 

Eesti meistrivõistlused kergejõustikus 

U14-U16 leidsid aset 12.-13. juulil 

Rakveres. Meie tublist nelikust (Viktoria, 

Eliise, Heinar, Elis) tegi kõige paremaid 

tulemusi Elis saavutades Eesti meistritiitli 

odaviskes 31.78-ga. Kaugushüppes 

seekord 5-meetrist hüpet sooritada ei 

õnnestunud ja resultaat 4.98m andis III 

koha, mis muidugi võistluste olulisust 

silmas pidades oli suurepärane tulemus. 

100m jooksus jõudis Elis A-finaali, kus 

tulemus 13,68 sek andis 7. koha. Viktoria 

Slizunov (U-16, 7b. kl) viskas oda pea 30 

meetrit (12. koht) ja hüppas kaugust 4.45m (uus isiklik rekord). Eliise Tulver (U14, 7b. kl) tõukas 2-kg 

kuuli 9.28m ja saavutas sellega 13. koha. Heinar Orusalu pani end proovile kolmikhüppes ja 800mj, aga 

paraku jooks seekord nii hästi ei õnnestunud. 

 

47. Eesti omavalitsuste suvemängudel Käärikul (9.-10.07) jõudis esikolmikusse Maerold Virt (8a. kl) 

kaugushüppes uue isikliku rekordiga 5.70m. Marten Virt (8a. kl) hüppas kõrgust kehvade olude kiuste 

1.65m, mis kokkuvõttes andis 4. koha. 

 

Suve jooksul käisid omal käel võistlemas Kristen Enok Jürimaa ja Heinar Orusalu saavutades kohti 

esikolmikus. Tänud vanematele, kes ka ise lapsi võistlema viivad ja suvelgi harjutama suunavad. 

 

 

Eesti Rukkilillemängud U14 poiste 800mj Heinar Orusalu II koht 

Eesti MV U14 tüdrukute odavise Elis Filippov I koht 
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September  

Uue kooliaasta esimene mõõduvõtt toimus Kuusalus Harju maakonna koolidevahelistel 

meistrivõistlustel staadioniteatejooksudes. Taaskord esinesid meie kooli lapsed hästi ja koju sai tuldud 

mitme medalikomplektiga. Kuldmedalid saadi kaela 10x55m pendelteatejooksus 6.-7. klasside 

arvestuses (Kristiina Valgeväli, Jelizaveta Kovaljova, Claudia Elis Rõõmusaar, Viktoria Slizunov, 

Elis Filippov, Kristen Enok Jürimaa, Andri Vallsalu, Ander Õisnurm, Johann Mattias Viisitamm, 

Rasmus Naber). 4x100mj jooksus jätkati kuldmedali kursil - tugev nelik Jürimaa, Naber, Õisnurm, 

Viisitamm jooksid ajaks 54,4 sek ja teiseks tulnud Kuusalu kooli võideti kõigest ühe kümnendikuga. 

4x100mj läks hästi ka 8.-9. 

kl noormeestel (Patrick 

Oliver Pihlak, Philippe 

Henry Vaarmets, Marten 

Virt, Maerold Virt), kui 

aeg 50,6 sek pronksmedalit 

tähendas. Kui eelnevad 

medalid tulid lühikestes 

teadetes, siis viimased 

medalid tulid suurema 

pingutuse tagajärjel - 

4x800m teatejooksus. 

Heinar Orusalu, Andri 

Vallsalu, Rasmus Naber, 

Johann Mattias Viisitamm 

saavutasid II koha 6.-7. kl 

poistest koosnevate 

võistkondade seas. Oluline 

ära märkida ka tõsiasi, et 

Rasmus ja Johann Mattias osalesid kolmel alal ja medalid võeti kõigil kolmel alal (2 kuldmedalit, 1 

hõbemedal). Kokku osales Ääsmäe koolist sel võistlusel 35 õpilast. 

 

Sügis Cup 2022 

17. septembril toimusid kergejõustikuvõistlused noorematele õpilastele - 2010.-2014 sündinutele. Meie 

koondis sedapuhku oli väike, kõigest 5-liikmeline. Selle eest tulemused väga head ja auhinnaks medalid 

ning diplom. Võistlesid Sander Soosalu, Elise Saar, Hanna Brit Paju, Eva Marii Varikmaa ja Mirjam 

Koitla. 

 

Turba spordipäev 2022 

Turbas toimus teatejooks 8x400m ja individuaalalad. Kui individuaalselt tunnistasime esikohti palju, siis 

teatejooksus saavutasime II koha (jooksid Maerold Virt, Elis Filippov, Viktoria Slizunov, Johann 

Mattias Viisitamm, Heinar Orusalu, Tauro Nugis, Kristen Enok Jürimaa, Marten Virt). 

Individuaalsed esikohad - Elis (60mj, pallivise) ja Maerold (60mj, pallivise). Esikolmikusse jõudsid 

Hanna Brit (60mj, pallivise), Tauro (pallivise), Marten (60mj, pallivise), Viktoria (60mj, pallivise). 

 

Harjumaa mv staadioniteatejooksudes Kuusalus 16.09.22 6.-7. kl pendelteatejooks I koht 
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Lääne-Harju-Pärnumaa sõpruskohtumine mitmevõistluses 

21. septembril võtsid tugevamad mitmevõistlejad tee ette Haapsallu, kus iga-aastane mõõduvõtt ees ootas. 

Kuurortlinn tervitas meid ilusa ilmaga. Läbi oli vaja teha 60mj, kaugushüpe, kõrgushüpe, oda- või 

pallivise. Punktid kokku arvutati TV 10 OS punktitabeli alusel. Viimase järgi jõudsid paremate hulka 

Aron Suvemaa (III koht), Iris Filippov (II koht), Elis Filippov (I koht), Viktoria Slizunov (II koht), 

Maerold Virt (I koht), Marten Virt (II koht). 

 

Heategevusjooks 2022 

Kas siis spordinädala 

sissejuhatuseks või 

sportliku nädala 

lõpetuseks osalesime 

Heategevusjooksul 

Keilas, kus jooksjad 

300m pikkust 

distantsi läbima pidid 

(8x300m). 

Teatevahetused 

õnnestusid hästi ja jooksu lõppedes olid laste näod naerul - ju läks hästi :) Noored teadvustasid endale, 

et joostakse eakaaslaste heaks, kes on liikumisvõime mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud. 

 

Ääsmäe PK MV krossijooksus 2,2 km 

Krossijooks spordinädala põhisündmusena kulges suuremate viperusteta. Küll vihmataat viimasena 

startinud 7.-9. kl tüdrukuid ebameeldivalt üllatas, aga võitjas kahtlust ei olnud. Viktoria Slizunov 7b. 

klassist juhtis terve jooksu ja võttis kindla võidu. Samas vanusegrupis poiste seas saavutas esikoha 

pikamaajooksu nautiv Rasmus Naber, kelle arvates võiks krossijooksu parimad veel pikemal distantsil 

selguda. 

4.-6. kl parimad olid Mirjam Koitla (6a. kl) ja Heinar Orusalu (6a. kl). Kõige nooremate, 2.-3. kl 

õpilaste seas võtsid võidu Liam Õuekallas ja Kaisa Kelindeman. 1. klass võistles samuti Spordinädala 

raames (poisid 1 km ja tüdrukud 500m). Võitjateks osutusid Kerdon Piigli (aeg 4.58,0 min) ja Rosanna 

Laanemets (aeg 2.24,0 min). 

 

Saku Sügiskross 2022 

5. oktoobril läksime esmakordselt Sakusse terviseradadele teiste tublide jooksjatega mõõtu võtma. 

Distantsid olid 500m ja 1000m. Jooksu järel kutsuti iga vanusegrupi kolm kiiremat autasustamisele ja 

nendeks osutusid: Gregor Ottmann, Gerda Liis Kull ja Liam Õuekallas. 

Tänud kõigile, kes võistlemas käinud ja kaasa aidanud heade tulemuste saavutamisele. On olnud 

meeleolukas ja emotsionaalne! 

 

Kehalise kasvatuse õpetaja, 

Kristjan Küttis 
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Toimetuse veerg 

Veel lehes kasutatud fotode autoreid: 

Siret Saarniit, Kristjan Küttis, Elen Anger, Anu Linnamägi, pixabay

 

Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, sõbrad - kui Teil on  loometöid, pilte, 

fotosid, ideid, mida teistega jagada ja lehes ajastada, võtke meiega julgelt ühendust! 

Kaastöid ootame iga kuu 1. kuupäevaks. 

 

Tervitustega ajalehetoimetusest 

Anu ja Elen 

 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 

elen.anger@aasmaekool.ee 

 

 

 

 

 

  

mailto:anu.linnamagi@aasmaekool.ee
mailto:elen.anger@aasmaekool.ee
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Huvitegevuse tunniplaan 2022/2023. õa  

Lisainfo: https://aasmaekool.ee/huvitegevus/ringide-tunniplaan/ 

REKLAAMINURK 
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MEELELAHUTUS 

Leia sõnarägastikust rahvatähtpäevade ja traditsioonidega seotud sõnad, mis 

on lõimitud kooli igakuiste väärtustega. Oktoobrikuu väärtuseks on 

traditsioonid. 


