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Loo iga päev kauneid hetki, mis jääksid Sinu mälestustes kestma! 

 

NOVEMBRIKUU LEHES: 

• Hingedepäeva tähistamine 

• Isadepäeva orienteerumine 

• Grete Arro koolitus 

• Meestepäev 

• Mardi ja kadripäeva karneval 

• Kodanikupäev 

• Reklaaminurk 
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Hingedepäeva tähistamine
 

 

Ajast ja ilmast on esivanemad võtnud aasta eelviimase kuu nimed: talvekuu, külmakuu, hallakuu, 

tahmakuu, marukuu, süüskuu ning rääzä-, räusa- ja rässakuu (rahekuu). Jätkuva hingedeaja tõttu 

kutsutakse kuud: hingekuu, hing-aigu-kuu ning koolja-, mardi-, märdi-, märtna- ja martnakuu; 

soodsa kosjaaja tõttu aga kosjakuu. 2. novembril tähistasime koolis hingedepäeva.  Eesti keele, 

kirjanduse ja ajaloo tundides käsitleti hingedeajaga seotud traditsioone, uskumusi ja kombeid. 

Loeti luuletusi, lugusid, vaadati filmi kodumaa iidsetest pühapaikadest.  
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KELL ON VIIS JA JÄLLE POLE  

       MITTE JÄLGE PAPSIST. 

     EKS TA ISTUB UMMIKUS 

     KUSKIL GOOGLE MAPSIS. 

 

     HÕLJUK AGA LINNAS LENDAKS 

                TUNNIS SADA KILTI, 

   TEEL VÕIKS KIIRUSKAAMERAGA 

               TEHA ENDAST PILTI. 

Olavi Ruitlane 

 

 

 

 

Isadepäeva orienteerumine 

Ääsmäe Kool  kutsus kõiki seiklushuvilisi 

kontaktivabadele isadepäeva seiklustele. Ääsmäe 

külla oli õpetaja Urmi loonud vahva umbes poole 

tunnise 10 kontrollpunktiga raja. Õpetaja Agne 

tekitas aga autoseikluse Saue vallas. Isadepäevale 

pühendatud autoseiklus viis osalejad avastama 

Ääsmäed ja Ääsmäe ümbruse põnevaid paiku. 

Stardiaja ja -päeva said huvilised valida omale 

sobival ajal. Rada oli avatud 13. novembrist 30. 

novembri õhtuni. Rajale võis minna endale 

sobivas punktis.  Seiklus koosnes 36 põnevast ja 

harivast kontrollpunktist, mis olid märgitud 

ka A4 formaadis kaardil. Iga kontrollpunkti 

kohta oli äpis küsimus, millele vastused olid 

leitavad kohapeal. Punkte sai iga läbitud 

punkti ja õigesti vastatud küsimuse eest. 

Kõige tublimad seiklejad olid meeskond 

„Kiired ja vihased“, kuhu kuulusid õpilased 

Kristofer, Markus ja Viktoria isa Jaaniga. 

Tubli teine koht läks perekonnale Tahk, 

kuhu kuulsid Cristel, Maarja-Liis, Violette 

ja isa Taivo. Kolmas koht läks „Team 

Sanderile“, koosseisus Sander, Gert, 

Kristjan ja Piret. Aitäh kõigile osavõtjatele! 

https://www.pohjakeskus.ee/
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Grete Arro koolitus 
16. novembril toimus Saue vallavalitsuse eestvedamisel kooli 

aulas eesti haridus- ja keskkonnapsühholoogi ning Tallinna 

Ülikooli teaduri Grete Arro loeng „Kuidas toetada last sundimise 

asemel“. Kohale oli tulnud ligi 40 lapsevanemat ning koolitöötajat. 

Toimus elav arutelu kuidas lastes tekitada sisemist motivatsiooni 

ning kuidas lapsevanemana last jõustada. Samuti anti ka nõu 

kuidas aidata lapsel paremini toime tulla igapäevaelu pingete, 

murede ja probleemidega, kuidas neid suunata igapäevaelu 

olukordades tegutsema nii, et see ei tunduks käsuna. Kuna 

koolitusel käsitletu oli väga aktuaalse teemaga, siis etteantud ajast 

ei piisanud ja küsimusi jagus ka pärast ametlikku loengu lõppu. 

 
 

Meestepäev 

19. novembril tähistasime meiegi rahvusvahelist meestepäeva. Kooli õpetajatest naispere kattis 

meestele õpetajate tuppa laua ning meespere iga liige sai personaalse kaardi oma pildi ja 

luuletusega.  

 

 

 

 

 

 

Grete Arro. Pilt: Tallinna Ülikooli kodulehelt

https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_%C3%9Clikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_%C3%9Clikool
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Teadur&action=edit&redlink=1
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Mardi- ja kadripäeva loomade karneval 

24. novembril toimus 1.-4. klassidel mardi- ja 

kadripäevale pühendatud loomade karneval. Esindatud 

olid nii kodu- kui metsaloomad, üks vahvam kui teine. 

Aulas käis üks tore tants ja trall. Kokku tulnud loomad-

linnud said enda sabade, kõrvade, sarvede, sulgede ja 

karvkattega uhkustada ka looma-linnuriigi moeshowl.  
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Õpetaja Katrini eestvedamisel toimusid 

vahvad mängud ja tantsud nii festivalil kui ka 

suurel vahetunnil. Sai tantsitud nii, et jänestel 

kõrvad sõlmes ning kitsedel sarved sassis. 

Õpetaja Tiina eestvedamisel võeti üheskoos 

pilliloodki ülesse: ühes flöödimänguga kõlas 

nii akordion kui ka klaver.  

 

 

Kodanikupäeva viktoriin 

Kodanikupäeva  peetakse 26. novembril. 1918. aasta 26. novembril võttis Eesti Maanõukogu 

vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku 

mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel 

päeval juhime tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. Koolis 

toimus kõikidele klassidele õpetaja Virve koostatud tore viktoriin kodumaa ja meie ühiskonna 

kohta. Mõisa peale ei mängitud, seega esikohti me välja ei jaganud. Küll saadi uusi teadmisi ja 

puhuti tolm varasematelt teadmistelt.
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                                                Toimetuse veerg 

Veel lehes kasutatud fotode autoreid: Anu Linnamägi, 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 

 

Pilt: alarmy stock photo 

mailto:anu.linnamagi@aasmaekool.ee
mailto:helen.tammik@aasmaekool.ee
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