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Veebruarikuu lehes: 

 

• Ülemaailmne turvalise interneti päev 

• Netinipid 

• 1 klasside 100 päeva koolis 

• Sõbrapäev ja muusikaolümpiaad 

• Eesti vabariik 104 

• Mälumäng 
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Ülemaailmne turvalise interneti päev 

 

8. veebruaril tähistati 

ülemaailmset turvalise interneti 

päeva. Selle aasta teemaks oli 

„Kuidas kaitsta ennast ja teisi 

internetis.“ 8. klassi õpilased 

Cristel, Annabel, Ketliin ja Kirsi-

Iti viisid kahe nädala jooksul 

koolikaaslastele läbi temaatilisi 

koolitunde. Kui esimestel 

tundidel oli värsketel lektoritel 

veel pabin ja ärevus sees, siis 

viimased tunnid läksid väga 

ladusalt.  

Tundides käsitleti erinevaid aspekte, kuidas interneti 

avarustes turvaliselt tegutseda. Kuidas käituda kui 

märkad ebasobivat sisu enda või kaaslaste kohta, kuidas 

raporteerida ja jäädvustada ebasobivat postitust jne.  

 

 

 

 

Tunni lõppedes korrati koosõpitu üle ning viidi 

läbi kahooti mäng, kus õpilased oma teadmised 

proovile said panna.  

Piilu sinagi www.targaltinternetis.ee lehele! 

Kindlasti leiad uusi teadmisi ja kinnista varem 

kuuldu! 

Aitäh vahvatele noortele lektoritele! 

 

 

Nipid internetis seiklemiseks 

Siin aga mõningad NETINIPID targaltinternetis kodulehelt. 

MÕTLE, ENNE KUI POSTITAD! 

MÕTLE, MILLIST INFOT SA ENDA KOHTA 

INTERNETIS JAGAD. PAROOLID HOIA AINULT 

ENDA TEADA. 

OLE ARUKAS! 

PEA MEELES, ET TEAVE INTERNETIS EI OLE 

ALATI USALDUSVÄÄRNE. VÕRDLE LEITUD 

ANDMEID TEISTE ALLIKATEGA VÕI KÜSI NÕU 

VANEMATELT JA ÕPETAJALT. 

 

http://www.targaltinternetis.ee/
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                           OLE VALVAS! 

VÕÕRASTELT SAABUNUD KIRJADE JA 

SÕNUMITE LUGEMINE VÕI SAADETUD 

DOKUMENTIDE, PILTIDE JA VIDEOTE 

AVAMINE, VÕIB OLLA OHTLIK- NEED 

VÕIVAD SISALDADA VIIRUST, 

SEADUSEGA KEELATUD VÕI SINU EALE SOBIMATUT SISU. 

 

                              MÕTLE JÄRELE! 

INIMESED INTERNETIS EI OLE ALATI 

NEED, KELLENA NAD END ESITLEVAD. 

KOHTUMINE NETISÕBRAGA PÄRIS-

MAAILMAS PEAB OLEMA 

LÄBIMÕELDUD- TEE SEDA AINULT 

VANEMATE NÕUSOLEKUL JA VÕTA SÕBER KAASA. VALI 

KOKKUSAAMISEKS AVALIK KOHT. 

 

SEISA ENDA EEST! 

KUI NÄED VÕI KUULED INTERNETIS MIDAGI, MIS 

SIND HÄIRIB,  SIIS ÄRA JÄTA SEDA ENDA TEADA- 

RÄÄGI KELLEGAGI, KEDA USALDAD.  

 

ABI SAAD KA: 

LASTEABITELEFON 116111 

WWW.LASTEABI.EE  

WWW.TARGALTINTERNETIS.EE 

HTTPS://WWW.POLITSEI.EE/ET/VEEBIKONSTAABLID 

 

 

Meie pesamunade 100 koolipäeva 

  

10. veebruaril täitus 1. klasside õpilastel 100 päeva 

koolis.  

See oli justkui alles eile kui 1. klassi 

klassijuhatajad Elen ja Agne oma uusi õpilasi 

rõõmuga sügisel tervitasid. Värvilisest soojast 

sügisest oli saanud mõnus valge talv. Ilmataat oli 

meid sel aastal taas kostitanud kauni lumise ja 

päikesepaistelise ilmaga. Sellise ilmaga oleks 

olnud ju patt oma minijuubelit tähistada. 

Suundutigi kõik koos, kelgud ja liulauad 

käekõrval, lumemäele. Kiire rivistus ja tegevuste selgitus ning mäe vallutamine võiski alata.  

http://www.lasteabi.ee/
http://www.targaltinternetis.ee/
https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
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Enne kelgumaratoni said klassid ülesandeks lumel 

moodustada oma klassi täht. Kiirelt tekkisid mäenõlvale 

õpilastest A ja B tähed. 

Ja kelgumaraton saigi alata. Enne kui me vaba kelgu-stiili 

proovima saime hakata, toimub 1.A ja 1.B klassi vahel 

kelgutamise kiirvõistlus. Nii kui 

kelgutaja mäest alla jõudis, pidi ta 

kiirelt mäeotsa tagasi jooksma ja 

„kelguloa“ järgmisele edasi 

andma. Tihedas rebimises sai 

võitjaklassiks siiski B. klass. Kui külm näpistama hakkas ja kelgutamisisu 

otsas, suundusime Koolimajas ootas meid soe jook ja magus kringel. Päeva 

viimases tunnis meenutasime oma esimest 100-t päeva ning minijuubeli 

mälestuseks sai igaüks omale nimelise tunnistuse.  

 

 

Sõbrapäev ja traditsiooniline muusikaviktoriin 

Ei sõprus kao kui aastaajad, 

on sõber seal, kui teda vajad, 

on siis kui õues puhub tuul, 

kui päike taevas või siis kuu... 

Hea sõprus midagi ei küsi, 

ta lihtsalt on ja lihtsalt püsib. 
(autor teadmata)  

 

14. veebruaril oli koolimaja täis taas 

sigimist-sagimist, tähistasime 

sõbrapäeva. Nagu ka eelnevad aastad, 

siis ka nüüd oli riietusstiiliks „sõpradega 

ühtekaid.” Seetõttu liikus koolis palju 

sarnase riietusega õpilasi ning ka 

õpetajaid. 
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Sõbrapäeva postkast ootas postitusi 

juba nädal varem ning selle sisu pidi 

postikana mitu 

korda                       

tühjendama.  

 

Suurtel vahetundidel toimus õpilasesinduse 

eestvedamisel ka südamete otsimise mäng 

ning punuda sai sõbrapaelu. 

Õpetaja Kristjani eestvedamisel toimus ka iga-

aastane  muusikaviktoriin. Soovi korral said kõik 

klassid end proovile panna. Äratundmisrõõmu ja 

kukla kratsimist jagus kõigile. 

Viktoriini esikoha napsas endale 27 punktiga 

võistkond “Parakohuke,” kuhu kuulusid MARTTEN, MARTEN, MARTALIISA, KALJU KEVIN 

ja ROMET. 

Teine koht 25 punktiga kuulus meeskonnale “Mask maha”, kuhu kuulusid ROMET, KARL, 

JOOSEP, JOHANN, ARON. Tubli Kolmanda koha saavutasid 23,5 punktiga meeskond  

“DJ Respect,” kuhu kuulusid JAN, ARNO, KALEV, MARTIN.  

Aitäh õpetaja Kristjanile, kõigile osalejatele ja abilistele ning palju õnne võitjatele! 
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Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud aktused 
  

Eesti, mis meile on antud 
 

Me elame Eestis, mis meile on antud, 

See on meile põlvest põlve ju edasi kantud, 

Meie väike riik tehti meie eest korda, 

Nüüd on meie töö seda hoida. 

Sest võib tulla aeg, 

Mil meie Eesti ei suuda seista omal väel, 

Kuid eks see olla ju meie kanda, 

Kui palju saame Eestile me anda. 

 

Karolin Suits, ÕE peaminister 

 

23. veebruaril tähistasime kodumaa 104. sünnipäeva kahe piduliku 

aktusega. Aktused algasid kauni videoga kodumaast. Videosilla 

vahendusel edastas tervitused Saue valla vallavanem Andres Laisk. 

Sõnavõtuga tervitasid õpilasi ja õpetajaid direktor Jaanus Kallion, 

õppealajuhataja Riina Kink ning õpilasesinduse peaminister 

Karolin Suits. 8. klassi õpilased Cristel ja Kirsi-Iti esitasid kauneid 

luuleridu ning olid aktuste läbiviijateks.  

 Laval särasid õpetaja Pireti 2.-4. klassi 

rahvatantsijad, õpetaja Linda lauluringi 

õpilased ning 6. klassi õpilane Jelizaveta.  

 

Õnnitleti ka meie kauaaegset folklooriõpetaja Tiinat tema 70. juubeli puhul.  
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Ääsmäe koolis on saanud kauniks traditsiooniks kodumaa 

sünnipäeval tunnustada silmapaistvamaid õpilasi ning autasustada 

neid tähekesega. Sel aastal anti aktusel välja 2 tähekest:  6.b klassi 

õpilasele Elis Filippovile suurepäraste sporditulemuste eest ning 9. 

klassi õppurile, Aaron Hakkajale (pildil), väga heade õpitulemuste 

eest.  

Tunnustati ka õpilasi, kes aasta jooksul klassist enim silma olid 

jäänud, näiteks aktiivsuse eest koolielu edendamisel, oma 

käitumisega klassikollektiivis jne. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mälumängu 2. voor 

 

Päev enne vabariigi aastapäeva toimus mälumängu 2. voor, mis sel korral oli kodumaa 

temaatiline.  

1.-4. klasside tulemused: 

1. koht 15. punkti 3. b klassi meeskond: Juhan, Hardi, Karmo, Enrico. 

2.-7. koht 14 punkti 3.b klassi meeskond: Mirianne, Heleriin, Marianne, Meriann 

2.-7. koht 14 punkti 2.b klassi meeskond: Alice, Mathias, Kevin, Roger 

2.-7. koht 14 punkti 2.b klassi meeskond: Mirell, Aron, Kristofer, Katariina 

2.-7. koht 14 punkti 3.b klassi meeskond: Lenora, Loreen, Marri, Mariin  

2.-7. koht 14 punkti 4. klassi meeskond: Kertu, Karola, Keidy, Mari 

2.-7. koht 15 punkti 4. klassi meeskond: Greteli, Maiko, Eron, Roberto 

 

5.-9. klasside tulemused: 

1. koht 21 punkti 7.A klassi meeskond: Juhan, Marten, Gregor ja  Martaliisa 

2. koht 18 punkti 8. klassi meeskond: Kirsi-Iti, Cristel, Anete, Karolin 

3. koht 17 punkti 9. klassi meeskond: Aaron, Karoli, Rasmus, Rene ja 

Sebastian 

4. koht 14 punkti 7.B klassi meeskond: Aksel, Laura, Vladimir, Gregori 

5. koht 13,5 punkti 5.A klassi meeskond: Carolin, Kristen, Kaur, Andri 

Palju õnne võitjatele! Viimane voor on ootamas kõiki juba maikuus ning siis selguvad ka 

üldvõitjad. 
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Hommikul ärgates pidage alati meeles, et olete oma elus kõige olulisem inimene. 

Hoolitse selle eest. 
Stephen Littleword 

                                                Toimetuse veerg 

Lehes kasutatud fotode autorid: Siret Saarniit, Anu Linnamägi, pixabay fotopank 

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! 

 

Info ja kontakt: 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 

 

mailto:anu.linnamagi@aasmaekool.ee

