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Minu Eesti on kodu. 

Minu Eesti on Ääsmäe. 

Minu Eesti on armastus. 

Minu Eesti on perekond. 

Minu Eesti on toit. 

Minu Eesti on hapukapsas. 

Minu Eesti on muusika. 

Minu Eesti on Nublu. 

Minu Eesti on loodus. 

Minu Eesti on metsad. 

Minu Eesti on sõbrad. 

Minu Eesti on Joonatan. 

Minu Eesti on sport. 

Minu Eesti on Erki Nool. 

Minu Eesti on haridus. 

Minu Eesti on Tartu Ülikool. 

Minu Eesti… 
Ken-Martti Piibar 

7. klass 
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Kohe-kohe on lõppemas Eesti 100. sünnipäeva aasta. 

Ühest küljest on üks aasta väga pikk aeg, teisalt aga 

nii lühike. Kindlasti on mööduvasse juubeliaastasse 

jäänud terve hulk meeldejäävaid hetki, sündmusi ja 

pidusid. Nüüd on vaja edasi liikuda uue aastasaja suu-

nas. Peame aina enam mõtlema, millisena soovime 

Eestit pärandada järgmistele põlvkondadele. Meil on 

nii palju, mida armastada ja hoida. 

Selle üle, miks on Eestis hea elada, mõtisklesid sünni-

päevanädalal paljud Ääsmäe kooli õpilased. 

Me armastame Eestit 
Laura Mellik, Elisabeth Sirel 

4.b klass 
Ehkki Eesti on väike, on ta väga ilus maa. Eestis elab 

ainult 1,3 miljonit inimest, kuid siinsetel inimestel on 

suured südamed. Eestlased on loomult rahulikud. 

Enamasti nad enne mõtlevad ja alles siis tegutsevad. 

Eestlased on ainulaadsed kogu maailmas — nad laul-

sid ennast vabaks. Eestlased oskavad armastada, 

oskavad vaadata, oskavad kuulata. Meile eestlased 

väga meeldivad, sest nad on sõbralikud ja abivalmid. 

Kuigi rahvas on siin lahke, juhtub vahel ka õnnetusi, 

kahjusid. Meie elame teadmisega, et Eestis on medit-

siin ja päästetehnika kõrgel tasemel. Kui alati ei õn-

nestugi kõike päästa, siis vähemalt antakse endast 

parim. See tekitab turvatunde. Samuti võib loota eest-

laste heatahtlikkusele. On imetlusväärne, kuidas 

kaasmaalased hättasattunutele abikäe ulatavad. 

Eestis on puhas loodus ja siin on mitmekesine looma-

riik. Siin on sood, rabad, niidud, põllud ja metsad. Ees-

tis pole suuri looduskatastroofe. Inimesed ei pea oma 

kodudest pagema. Oleme uhked Saaremaa ja Hiiumaa 

üle. Eestis on teisigi hästi toredaid paiku. Mõnedel 

kohtadel on ka naljakad nimed: Häädemeeste, Naiste-

välja, Tondi, Kolli, Kükita. Külastada saab ka muuseu-

me, teatreid, kinosid, kaupluseid ja spaasid. Eestis on 

isegi võimsad pakirobotid. 

Eestis on eriline kliima. Siin vahelduvad tuntavalt neli 

aastaaega: talv, kevad, suvi ja sügis. Talvel sajab ma-

ha paks lumevaip ja on külm. Kevadel tulevad linnud 

lõunamaalt tagasi, lumi sulab ära, tärkavad lilled ja 

rohetab. Suvel paistab päike, on soe ja lapsed naudi-

vad koolivaheaega. Sügisel saab süüa oma aia õunu, 

pirne, ploome, kirsse. 

Eestlastel on vahvad traditsioonid. Juba aastaid on 

peetud laulu- ja tantsupidusid. Nii ülev tunne on suure 

kaare all ühiselt laulda. Eestlaste jaoks on tähtsad ka 

rahvakalendri kombed ja nende tähistamine. Jõulua-

jal süüakse palju sülti ja verivorsti. 

Eestis on hea elada. Me armastame Eestit. Eesti on 

meie kodumaa ja jääb selleks alati. 

Joonistus: Laura Mellik 
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Eestis on tore 
Kristi Vaadevits 

5. klass 

Eestis on tore elada. 
Eestis on mu pere ja sõbrad. 
Siin on ilus loodus. 
Toredad kohad, kus käia. 
Inimesed on targad ja lahked. 
Suved on soojad ja talved on külmad. 

Ohtusid meil suuri ei ole. 
Nii turvaline on olla siin. 

Tornaadosid ka õnneks pole. 
On päike, lumi, vihm ja rahe. 
Rukkililled õitsevad. 
Eesti toit on kõige parem. 

Joonistus: Vladimir Ilinõh 4.b klass 

Minu Eestile 
Marlen Olivia Krull 

7. klass 

Minu Eesti pole ainult MUUSIKA, mida Arvo Pärt kirju-
tab. See pole ainult laulupidu. See on armastus kodu-
maa vastu. 

Minu Eesti pole ainult TOIT, mida me sööme, vaid toor-
aine, mida kasvatame oma peenral omaenda vaeva-
ga. 

Minu Eesti pole ainult SPORT, mida eestlased usinalt 
harrastavad. See on järjepidev treenimine, tervisli-
kud eluviisid ja uhkustunne sangarite üle iga eestla-
se südames. 

Minu Eesti on mu KODU, nii soe ja turvaline. See on 
minu mängudemaa, kes veetsin oma lapsepõlve koos 
perega. 

Minu Eesti on KOOL, kus me ei õpi pelgalt hariduse 
pärast. Sealt saame ka uusi teadmisi ja leiame sõpru 
kogu eluks.  

Minu Eesti on see koht, kus ma sündisin ja kasvasin. 
See on paik, kus tahan olla ja elada oma elupäevade 
lõpuni. 
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Juba mitmendat aastat järjest kutsus Ääsmäe kooli-

pere lapsevanemaid, vilistlasi ja külalisi osa saama 

meie igapäevasest koolielust. 21.—25. jaanuaril toimus 

Tagasi Kooli nädal, mille raames käisid tundi andmas 

ja oma kogemusi jagamas tegusad inimesed väljast-

poolt kooli.  

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on 

tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna vahe-

list koostööd. Algatusega kutsutakse koolidesse tunde 

andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – kõiki, 

kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate 

tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja 

kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaa-

sa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Ta-

gasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide 

täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel ini-

mestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkon-

na arengusse. 

Sel korral õnnestus Tagasi Kooli nädala korraldamine 

väga hästi— algatusest võeti aktiivselt osa. Läbiviidud 

tundide teemad olid põnevad ja mitmekesised. Räägiti 

muuhulgas degusteerimisest, fotograafiast, hügiee-

nist, infotehnoloogiast, politseitööst, riigikaitsest, tu-

leohutusest ning viidi läbi ka suusa– ja küpsetamis-

tunnid. Täname koolipere poolt kõiki osavõtjaid: 

Annmarii Hakkaja, Elika Hunt, Anna Lazarenkova,  

Grete Liblikman, Riho Lodi, Andero Piberman, Jürmo  

Üks põnevamaid külalisi oli kindlasti Star-
shipi pakirobot, millega sai koolimajas  tut-
vust teha 1. veebruaril. Robotit tutvustas  
Martin  Tikenberg. 

Foto: Siret Saarniit 

Piberman, Rene Rässa, Triin Sarapuu, Aldo Tatter, Martin Tikenberg, Evelin Tulver, Mark Alango jt vilistlased. 

Selleks et kaasaegsete õppemeetodite ja nutiajastu 

võimalustega kursis olla, satuvad aeg-ajalt tagasi 

koolipinki ka tegevõpetajad. Õpetaja Jaan Sillakivi 

osales informaatika õpetamise konverentsil, mis toi-

mus 7.—10. veebruarini Tartu Ülikooli arvutiteaduse 

instituudis. Konverentsi eesmärgiks oli arutada infor-

maatika õpetamise oleviku ja tuleviku üle Eesti alus-, 

põhi-, kesk-, kutse- ja huvihariduses. 

Konverentsil kohtusid Eesti koolide informaatikaõpe-

tajad, kes vahetasid oma kogemusi ning jagasid oma 

seisukohti informaatika õpetamisest. Erine-

valt paljudest teistest õppeainetest pole informaati-

kaõpe riiklikes õppekavades täpselt kirjeldatud, mis-

tõttu on õppeasutustel võimalus ja vajadus ise otsus-

tada, kuidas õpet korraldada. Sageli toimub informaa-

tikaõpe läbimõeldult ja heal tasemel, kas siis infor-

maatika/arvutiõpetuse tundides või teistes ainetes. 

Õpetaja Jaan õppis konverentsil animatsiooni ja 

mobiilirakenduse tegemist, tutvus õppimisvõimalus-

tega Internetikeskkonnas MOOC ja robomatemaatika 

alustega ning külastas tarkvaraettevõtet Fujitsu. 
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 5. veebruaril toimus rahvusvaheline turvalise Interneti 

päev, mille tähistamine sai alguse 2004. aastal. Päeva 

tähistamise eesmärk on kutsuda lapsi, noori ja täis-

kasvanuid Internetti ja nutivahendeid turvaliselt ning 

arendaval viisil kasutama. Turvalise Interneti päeva 

raames toimub üle Eesti erinevaid üritusi.  

Turvalise Interneti päeva tähistati ka Ääsmäe koolis. 

Sel aastal kandis päev alapealkirja „Koos parema In-

terneti nimel“. Nii nagu eelmiselgi aastal oli päeva läbi-

viimisel oluline roll õpilasesindusel, mille liikmed and-

sid teemakohaseid tunde 1.—4. klassini. 

Õpilasesinduse liikme Anna-Liisa Hamidžanovi sõnul 

tutvustati noorematele õpilastele Internetiavarusi ja 

räägiti ohtudest, mis võivad kaasneda Interneti mõtle-

matu kasutamisega. Arutati Internetimaailma reegleid, 

käitumist Internetikeskkondades ning korrati üle ka 

kooli tahvel– ja sülearvutite kasutamise meelespea. 

Õpilasesindus sai päeva korraldamisele oma panuse 

anda juba teist aastat järjest. Eelmise aasta kogemus 

tuli seekord vägagi kasuks. Ometi leiti ka sel aastal 

palju uusi ideid, teemasid ja probleemkohti, mida kooli-

kaaslastega jagada. 

Anna-Liisa rõhutas, et teemakohast infot otsides, tun-

de planeerides ja andes õppisid õpilasesinduse liikmed 

ka ise palju uut. Nad jäid päevaga väga rahule. Vahetut 

positiivset tagasisidet võis lugeda ka laste säravatest 

silmadest. Oli näha, et ka nende jaoks oli tegemist va-

heldusrikka päevaga. 

7. ja 8. klassile käis õpetussõnu jagamas lektor Petri 

Hütt, kes töötab informaatikaõpetajana Paldiski koolis. 

Ta pööras õpilaste tähelepanu turvalise parooli kasu-

tamisele, tõi välja põnevaid nüansse ebaturvaliste In-

ternetilehekülgede ja nende tüüpiliste omaduste koh-

ta, selgitas küpsiste mõistet ning andis ülevaate sel-

lest, kuhu ja miks ei tohi isiklikke andmeid sisestada. 

5., 6. ja 9. klassi tunnid viis läbi õpetaja Jaan Sillakivi, 

kes tunnistas, et tundis ennast antud teemat käsitledes 

väga kindlalt. Ta peab temaatikat väga oluliseks ja on 

rahul, et sellele aina enam tähelepanu pööratakse. 

Turvalise Interneti teema on Ääsmäe koolis õhus ka 

peagi algaval koolivaheajal, kui vastava koolituse läbi-

vad ka õpetajad.  

Turvalise Interneti päeva aitas korraldada ka õpetaja 

Siret Saarniit, kes juhendas ja julgustas õpilasesindu-

se liikmeid. 

Internetti ja nutiseadmeid ka-

sutades võiks aeg-ajalt mõel-

da, kas ma olen mõnele sõbrale 

või pereliikmele oma sisselogi-

misinfot jaganud? Kas mu pa-

rool on tugev või lihtsalt ära-

arvatav? Kas ma tean kõiki ini-

mesi, kes mu sõbralistides on? 

Kas mu sotsiaalmeedias tehta-

vaid postitusi näevad ainult mu 

sõbrad, terve maailm või mul 

pole õrna aimugi kes? Kas mu 

nutitelefoni saab kasutada iga-

üks või mul on klahviluku kood 

peal? 
Külalislektor Petri Hütt läbi viimas loengut 8. klassi õpilastele. Foto: Siret Saarniit 

Allikas: www.arvutikaitse.ee 
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14. veebruaril tähistatakse 

Eestis sõbrapäeva. Sõbra-

päeva eesmärk on meeles 

pidada kalleid inimesi, neile 

kaarte saata ja kingitusi teha. 

Eestisse jõudis see vana täht-

päev Soome vahendusel alles 

1980. aastate lõpul. Esmalt 

hakati sõbrapäeva tähistama 

lasteaedades ja koolides, kus 

toimusid laadad, kleebiti üks-

teisele otsaette südamekesi 

ja avati postkontor, mille va-

hendusel saadeti õpetajatele 

ja sõpradele. Kes sai rohkem 

sõbrakirjakesi, oli oma rüh-

mas tunnustatud. Tavaliselt 

Ääsmäe koolis mängiti sel aastal südamete otsimise 

mängu. Paberist südamed olid koolimaja peale ära 

peidetud. Meeskondade ülesandeks oli neid võimali-

kult palju üles leida ja kokku koguda. Suurtel vahetun-

didel sai osaleda sõbrapaela punumise töötoas. Lisaks 

sellele oli muidugi avatud ka sõbrapäeva postkast, 

kuhu sai jätta kõik sõbrapäeva kirjakesed, kaardid ja 

head soovid. 

Päev lõppes õpetaja Kristjan Küttise korraldatud 

muusikaviktoriiniga, millest võtsid aktiivselt osa nii 

õpilased kui ka õpetajad. Muusikaviktoriin toimus juba 

12. korda, kuid huvi selle vastu oli endiselt suur. Sel 

aastal olid esindatud nii eesti– kui ka võõrkeelsed lau-

lud. Kõlas mitmeid viimase aja laule, aga ka vanemaid 

muusikapalu. Äratundmisrõõmu ja nalja jagus igale 

osalejale. Muusikaviktoriini tulemused selguvad pä-

rast koolivaheaega. 

Rõivastuse märksõnad olid sel aastal „sõbraga ühtekad“. Ühtmoodi punastesse kleitidesse 

olid riietunud ka õpetajad Kristina, Elili, Anu ja Margit. 

Fotod: Siret Saarniit toimub sel päeval ka temaatilisi pidusid ja koosviibimisi.  

Õpetaja Kristjan Küttis, Muusikaviktoriin 2019 
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1. veebruaril toimus 1.—3. klassile matemaatika-

päev „Matemaatika on lahe!“, mille eesmärk oli 

näidata lastele matemaatikat kui põnevat, män-

gulist ja kaasahaaravat teadust. Tavapäraste 

tundide asemel said õpilased rühmades töötada, 

üheskoos erinevate ülesannete kallal nuputada, 

koostööoskust arendada ja mõnusalt aega veeta. 

Õpilased said rakendada tööraamatutest saadud 

teadmisi, vanemad õpilased juhendasid noore-

maid. 

Küll need tangramid on põnevad! 

7. veebruaril sai 1. klassi õpilastel koolis käi-

dud sada päeva. Nüüdseks on nad kooliellu 

juba kenasti sisse elanud. Ka lugemine, kirju-

tamine ja arvutamine ei tundu enam nii ras-

ked. 

9. klassi õpilased korraldasid meie kõige pise-

matele vahva peo. Üheskoos mängiti, tantsiti, 

lobiseti, unistati ja loomulikult söödi ka kooki. 

1. ja 9. klassi õpilased üheskoos õppimas. 

19. veebruaril toimus 

5.—9. klassidele teine 

viktoriinivoor, mis see-

kord oli pühendatud 

Eesti vabariigi aasta-

päevale. Esimene voor 

toimus novembrikuus. 

Küsimused puudutasid 

Eestit ja jagunesid järg-

misteks valdkondadeks: 

poliitika, loodus, kultuur, 

ajalugu, varia. 

Seekord jäid esikohta 

jagama 8. klassi ja 9. 

klassi tüdrukute võist-

konnad. Teisele kohale 

tuli 7. klassi poiste 

võistkond ja kolmanda 

koha saavutas 9. klassi 

poiste võistkond. 

Suured tänud korralda-

jatele, kes vahvad küsi-

mused kokku panid. 

Viktoriin kooli aulas                 Fotod: Siret Saarniit 
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30. jaanuaril käisid Ääsmäe 

kooli tublid 2.—4. klassi rah-

vatantsijad suvel eesootava 

tantsupeo esimesel ülevaa-

tusel Kosel. Harjutatud on 

tublisti õpetaja Piret Kuntsi 

juhendamisel. Teine ülevaa-

tus ootab veel ees. Hoiame 

üheskoos pöialt, et neil hästi 

läheks ja nad ka tantsupeol 

särada saaksid. 

Foto pärineb õpetaja Piret Kuntsi  

kogust. 

7. märtsil 2019 alustab tööd eelkool sügisel 1. klassi 

astuvatele lastele, mille eesmärk on tutvustada õpi-

keskkonda, kus laps alustab kooliteed. Lisaks sellele 

aitab eelkoolis osalemine kinnistada vajalikke tead-

misi ja oskusi 1. klassi astumiseks, annab positiivse 

kooli– ja õpikogemuse ning enesekindluse, pakub rõõ-

mu kaaslastega õppimisest ja tegutsemisest. 

Meie kool on seisukohal, et lapse arengu põhikesk-

konnaks on kodu. Kooli ülesanne on kodu toetamine ja 

perele partneriks olemine. Hea koostöö lastevanema-

tega on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tek-

kimisele koolis. 

Tunnid toimuvad kaks korda kuus (7. ja 21. märtsil, 4. ja 

18. aprillil ja 2. mail) kell 16.00—17.00. Ühel päeval on 

kaks tegevustundi. Maikuus toimub ka infopäev, kus 

tutvustatakse kooli õppe– ja kasvatustöö põhimõtteid 

ja korraldust. 

Sel aastal on tegeleb eelkoolilastega õpetaja  Merle 

Laretei.  

Eelkoolis osalemiseks on vajalik laps eelnevalt regist-

reerida, mida saab teha kooli veebilehel 

www.aasmaekool.ee 

Kohti on vabanenud ka kooli poolt 

pakutavatesse huviringidesse. Uuri ja liitu!  

Midagi leidub kindlasti ka sulle. 


