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Märts 2022 / Aastast 1984 

 

 

 

 

 

 

Kui me ei leia rahu iseendas, siis pole mõtet seda ka mujalt 

otsida…   

Francois de La Rochefoucauld 

 

Märtsikuu lehes: 

• Kohtumine Lavly Perlinguga 

• Keeltenädalad 

• Osalusteatri kogemus 

• Emakeelepäev 

• Kaunite kunstide nädal 

• Teistmoodi geograafiatund… 
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Kohtumine Lavly Perlinguga 
 

Vaheajalt naasedes toimus 

kooli aulas kohtumine Saue 

valla volikogu liikme Lavly 

Perlinguga. Ukraina ja 

Ukrainaga seotud teemad on 

hetkel väga kuumad. Lavly 

tutvustas õpilastele Ukraina 

olukorrast, elust ja kultuurist. 

Kuid seda kõike mitte läbi 

sõjakoleduste, vaid läbi 

ajaloo, ukrainlaste endi ning 

meie sõprussidemete kaudu. 

Kohtumise lõpus toonitas 

Lavly kolm asja, mida me 

Ukraina heaks teha saame: toetame ukrainlasi materiaalselt ja rahaliselt, oleme sõjapõgenike suhtes 

sõbralikud ja abivalmis ning oleme Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu valmis vajadusel 

maksma toodete ja teenuste eest kõrgemat hinda. See on meie vabaduse hind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotokollaaž Lavly Perlingu ettekandest 
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Keeltenädal teisele ja kolmandale kooliastmele 
 

7.-11.märtsil toimus II ja III kooliastme keeltenädal. Inglise keele õpetajate Pireti ja Anu 

eestvedamisel toimus tundides erinevaid tegevusi. 

2. klassid tegid kuulamise järgi pildi joonistamist. Kõik pildid olid omamoodi kaunid ja parimat 

oli raske välja selgitada. 3.-9. klassidele toimus viktoriin maailmast ja keeltest, samuti viidi läbi 

keelte teemalisi Kahooti mänge.  

7.-9.klassid kirjutasid omaloomingulist luuletust teemal „I am“. Meie õpilaste seas on tõeliselt 

loovaid ja andekaid luuletuste kirjutajaid! 

5.klassidele toimus Spelling Bee võistlus. Kõigepealt selgitati välja parimad oma klassis ning 

seejärel toimus finaalvõistlus 9 osalejaga. Pingelise võistluse tulemusena selgusid võitjad: 1. koht 

Kristen Enok Jürimaa 5.a klass, 2. koht Melanii Chris Reintam 5.b klass ja 3. koht Kristiina 

Valgeväli 5.b klass. 

       Anu Ariste, inglese keele õpetaja 

 

 

Soorollide osalusteater 
 

Neljapäeval, 10. märtsil, oli meil külas Eesti Seksuaaltervise Liidu noored. 

7. klasside õpilased osalesid soorollide teemalisel osalusteatri päeval. 

Kõigepealt tutvustasid külalised meile kes nad on, aktuaalset päevateemat 

ning erinevaid soo stereotüüpe. Siis saime lõbusa osaga peale hakata. Ürituse 

läbiviijad  lasid meil võtta paaridesse ja siis anti meile paberi peal üks 

soostereotüüpidega seonduv situatsioon, mida pidime oma “telepublikule” 

tutvustama. Seejärel pidi meie publik situatsiooni lahendama ja analüüsima. Pärast väikest pausi 

jätkasime „ho-ka-so“ mänguga, et  oma aju veidi 

turgutada. Siis aga jagati meid kaheks, poisid ühte 

gruppi, tüdrukud teise. Pidime välja mõtlema toote 

mis meeldiks vastasele ja mida ta tahaks kasutada. 

Samal ajal kui tüdrukud mõtlesid ratsionaalselt ja 

tegid midagi, mis võiks päriselt kasulik olla 

(habemeajaja), siis poisid otsustasid näidata kõigile 

oma „tarkust“ ja valisid oma tooteks hapukurgi 

purgi.  

Ehk siis läbi teatrimängu tõime välja 

soostereotüübid, mida hilisema arutelu käigus läbi 

rääkisime– miks naine käitub nii, miks mees käitub 

naa. Kas võiks ka vastupidi olla? Kas eelarvamused on õigustatud jne. 

Osalusteater oli üldiselt väga hariv, kuid paljudele meist see siiski ei meeldinud. Põhjus oli selles, 

et me juba teadsime seda kõike. See annab aga omakorda märku sellest, et tänapäeva noored on 

sellistel teemadel rohkem haritud kui me arvata võime. Iseenesest oli see aga tore kogemus.  

Elisabeth Sirel, 7.B klass, meediaminister 
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Emakeelepäev 

  

…Emakeel jääb sinu kõrva helisema, 
nagu ema sulle omaseks ta saab. 

Pole ühtki keelt, kus puuduks sõna "ema" 
ega sellistki, kus puuduks "isamaa". 
Muutub emakeel justnagu sina ise - 
elab, tarkust kogub nagu koolilaps. 

Lihtsaid sõnu teadsid siis, kui olid pisem, 
nüüd on mõtted juba läinud keerukaks. 

Igas keeles kõlab isemoodi "ema", 
isamaad on veidi erinevad ka. 

Aga armastus on siiski kõigil sama: 
armas ema, emakeel ja isamaa. 

                            /katkend Leelo Tungla luuletusest „Emakeelepäevaks“/ 

14. märtsil, tähistasime meiegi koolis emakeelepäeva. 5.-9. klassi õpilastele toimus aktus, kus 9. 

klassi õpilane Sebastian (pildil)  ja 7. klassi õpilane Elisabeth tutvustasid Kristjan Jaak Petersoni ja 

Lydia Koidula elu-olu ning nende loomingut. Lydia Koidula luuletus „ Meil aia äärne tänavas“ ehk 

originaalpealkirjaga „Kodu“ kõlas Elisabethilt luule- ning 6. klassi õpilase Jelizaveta esituses 

lauluvormis. 6. klassi 

õpilased tuletasid meile 

meelde vahvaid katkendeid 

Oskar Lutsu „Kevade“ 

teosest. 5.klassi õppurid 

esitasid erinevate Eesti 

kihelkondade kõnekäände. 8. 

klassi noorte esituses kõlas 

Leelo Tungla looming. 

Emakeelepäevale 

pühendatud aktus lõppes 

koolipere ühise Alo 

Mattiiseni lauluga „Isamaa 

ilu hoieldes.“ 
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Emakeelepäeval toimus ka 

lugemisaktsioon, kus enam kui 70 Eesti 

inimest lugesid eestikeelseid tekste.  

Lugemine algas Vabariigi Presidendi 

Kantselei ees päikesetõusust ja kestis kuni 

päikeseloojanguni. Lugemisaktsioonil 

osalesid tuntud ühiskonnategelased, 

haridus- ja teadusinimesed, kirjanikud, 

näitlejad, muusikud, kunstiinimesed, 

filmitegijad, sportlased ja paljud teised. 

Meie koolist osales lugemisüritusel 

Jakob Niin 1. klassist.  

(Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei) 

 

 

1.-4. klasside keeltenädal 

Vahemikus 14.-18. märts toimus algklassidele 

mõeldud keeltenädal. 

 Keeltenädala üheks eesmärgiks oli tutvustada 

erinevaid Soome-ugri keeli, mille juured on eesti 

keelele küllaltki lähedased. Esmaspäeval pidasime 

au sees eesti keelt ehk meie emakeelt. Õpilased 

tutvusid emakeelepäeva ajaloo ja taustaga, 

tuletasid meelde Eesti riigile ja rahvale olulisi 

sümboleid ja tutvusid erinevate eestikeelsete 

raamatute või Eesti autoritega. Esmaspäeval oli 

palve lastel kaasa võtta oma lemmikraamat ja 

riietada end lemmikraamatukangelaseks. 

Klassidesse kogunesid Sipsikud, Pokud, 

Naksitrallid, Elsad, Harry Potterid, Pipid ja muud 

ägedad tegelased. 

Lisaks eesti keelele tutvusime ka soome, ukraina, 

ungari ja maride keelega. Selleks oli meil suureks abiks kaaskolleegi loodud esitlused, mida iga 

klass sai oma tunnis vaadata ja olulisi asju õppida. 

Kuid ainult klassis õppimisest ei piisa, mistõttu tahtsime oma uusi teadmisi jagada ka teiste 

õpilastega vahesaalis – kuulasime 2. korruse vahesaali telekast, kuidas erinevates keeltes räägitakse 

ja lisaks lõime ilusa lillenäituse 2. korruse vahesaali stendidele. Igal algklassil oli valmistatud üks 

lilleõis, kus oli kirjas ilus sõna või lause eesti, soome, ukraina, ungari ja maride keeles. Tabelis 

näete, kuidas erinevates keeltes neid sõnu öelda, proovige ise kodus ka! 
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Eesti 

keeles 
Tere! Tänan! Head aega! Head isu! Palun Kodu Pere 

Maride 

keeles 

Салам! Салам 

лийже! 
Тау! 

Чеверын! 

Tаза лийза! 

Перкан 

лийже! 
Пожалуйста 

Мӧҥгыш(кӧ), 

Кудо 
Еш  

Soome 

keeles 
Hei! Terve! Kiitos! 

Hyvästi! 

Nähdään! 

Hyvää 

ruokahalua! 
Ole hyvä Koti Perhe 

Ukraina 

keeles 
Здравствуйте! Дякую! 

До 

побачення! 
Смачного! Будь ласка Додому Сім’ї 

Elen Anger, 1. A klassijuhataja 

 

 

Kaunite kunstide nädal 

 

21.-25. märtsil toimus koolis kaunite kunstide nädal. Nädala 

jooksul oli koolimaja sigi-sagimist täis. Esmaspäeval said õpilased 

läbi 2. korruse vahesaali suure teleka tutvuda erinevate visuaalsete 

kunstidega. Teisipäeval toimusid vahvad tantsuvahetunnid 

tantsuõpetaja Pireti juhtimisel. Suuremate klasside õpilastel olid 

kohtumistunnid külalistega. 

Kitarrimeister Riho Sinisalu 

(pildil vasakul) tutvustas 

õpilastele kitarride 

meisterdamise võlusid-valusid. 

Meie vilistlane Margo Maltis 

tutvustas enda muusikamaailma. 

Kolmapäeval tutvustasid 

kaasõpilastele linditantsu 5.b 

klassi õpilased Kristiina ja Mia-

Mirtel (pildil paremal). 8. klassi 

õpilane Karolin rõõmustas meid 

kauni kitarripalaga (pildil 

vasakul).  

Näitusena olid väljas ka 9. kassi 

tehnoloogiatunni lõputööd ning kolmanda kooliastme neidude 

käsitööd. 
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Neljapäeval toimusid 

toredad külalistunnid 

filmimehe ja meie kooli 

filmiringi juhendaja 

Raivo Malteriga (pildil 

vasakul). Raivo tutvustas 

filmimaailma- filmimise 

mitmetahulisust, rääkis 

tehnikast, mida ta 

reisisaadete tegemiseks 

kasutab ning tegi ka 

klassis demofilmimise.  

 

  

Kunstiringi avatud tundi olid sel nädalal oodatud kõik huvilised. Kõik koos sai samm-sammult 

õpitud konnasid joonistama. Esmalt puhuti paberil elu sisse multifilmi konnal ning peagi päris 

elulisele  eksootilisele puukonnale. 

 

 

Filimiringi õpilased koos juhendaja Raivoga käisid õhtul aga tv3 stuudios "Seitsmeste uudiste" 

otsesaate lindistusel. Noorte jaoks oli see esimene käik päris stuudiosse ning kindlasti ei jää see 

viimaseks korraks! 
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Reedel oli meil võimalus nautida 

õpetaja Tiina juhendamisel 

pilliringi koridorikontserte. 

Kontserte oli sel päeval lausa kaks! 

Samal päeval toimus ka Saue valla 

laululapse konkurss, kus kooli 

esindasid 3 meie kooli laululast. 

10.-12. aastaste vanuserühmas 

osales õpetaja Linda Kardna 

juhendamisel Heleriin Roosimäe, 

kes esitas Riine Pajusaare loo 

„Väike ööbik.“ Õpetaja Anne 

Adamsi juhendamisel Marianne Käbi Juhan Trumpi ja Leelo Tungla looga „Nagu muinasjutt.“ 

13.-15. aastaste lauljatega astus võistlustulle õpetaja Merike Raudkivi juhendamisel Jelizaveta 

Kovaljova, kelle esituses kõlas Juhan Trumpi ja Leelo Tungla lugu „Väike laul sõbrale.“ 

Päev hiljem võistles Alice Siitam 7.-9. aastaste vanuserühmas Piret Vaikre ja Marek Sadama looga 

„Luiged.“ Ka Alice juhendajaks oli Linda Kardna.  

Eelvoorudes kohti ei jagatud, iga osaleja sai meene ja diplomi. Igast vanuserühmast valis 3-

liikmeline žürii kuni 4 lauljat, kes pääsesid lõppvooru. Lõppvooru pääses ka Alice Siitam, palju, 

palju õnne! Lõppvoorus lauljaid ei hinnatud, vaid see oli kontserdi vormis esinemine, kus lauljad 

said lavalist kogemust ja võimaluse laulda professionaalse bändiga, mille kunstiline juht oli Hain 

Hõlpus. Aitäh õpetajatele ja laululindudele! Ning juba maikuus ootab Alice-t ees Harjumaa 

lauluvõistlus! Hoiame pöialt! 
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Kaunite kunstide nädalale pani punkti näitering, kes laupäeval ühiskülastusena käis Noorsooteatris 

"Momo" etendust vaatamas.  

Terve nädal värvikaid tegemisi täis. Aitäh kõigile esinejatele ja kuulajatele! 

Nädala väljakutseks oli luua oma nägemus kuulsast kunstiteosest ehk kunstitööde replicad 

Ääsmäe moodi. Konkursile saabus väga vahvaid ja vallatuid töid. Raske oli valida seda kõige-

kõige geniaalsemat ja kaunimat kunstitööd, seega anti välja 10 eripreemiat. Kõik tunnustatud 

õpilased said mälestuseks uhke diplomi ja toredad auhinnad. Aitäh osalejatele ja õnnesoovid 

preemiate saajatele! Eripreemia tööd siis teie ees: 
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„Lahe geograafiatund“ planeerimise teemal 
 

30. märtsil olid meil koolis 

Tartu Ülikooli geograafia 

osakonna üliõpilased (meie 

vilistlane Karl Joann ja Iris), 

kes  viisid projekti „Lahe 

geograafiatund“  raames läbi 

praktilise planeerimise 

teematunni. Tunnid toimusid 

7.-9. klassi õpilastele.  

Teematunnis tutvustati  TÜ 

geograafia õppimissuundi, 

täpsemalt linnaplaneerimist ja 

juhiti tähelepanu 

tänapäevasematele lahendustele. Tunni teises pooles said õpilased olla planeerijarollis ning 

arendada oma koduasulat. Oli meeleolukas! 

Täname!              Siret Saarniit, geograafia õpetaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aasmakool.ee&set=a.4994309380652849&__cft__%5b0%5d=AZXzpJ_sH9avx7A3Pv4oHHITZyv9peFD7CNfMTOTTaB-gWiw0X-LdwipdLYF0pcpvKo528bqVGvMsLO56jtmRGkZIcAC7CO8bSNJ8ENqZxcSritm9f-bqmJLNaCTrPB5G_WcwvJsoxiNUl2Vg5iDXqFOxcSHIJL9BL7f-ENFbeH068DtqY_Zx3DnQZ1QH-2MsuI&__tn__=-R
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Toimetuse veerg 

 

Veel lehes kasutatud fotode autoreid: 

Siret Saarniit, Elen Anger, 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! 

 

Info ja kontakt: 

anu.linnamagi@aasmaekool.ee 

 

 

 

 

See on suurepärane asi olla optimistlik. Hoiab teid tervena ja vastupidavana. 

 

Daniel Kahneman 
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