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Vallatud õpetajad. 

Õpetajate päev 

Iga aasta oktoobrikuus jõuab kätte päev, mil saavad 9. klassi õpilased panna end õpetaja rolli. 

Meie 9. klassi ja osad 8. klassi 

õpilased said väga meeldejääva 

kogemuse klassi ees - noored 

õpetajad olid soliidsed ja 

asjalikud. 8. klassi õpilased 

toimetasid lasteaias ja andsid 

seal õpetajatele puhkepausi, 

lisaks abistasid nad 9. klassi 

õpilasi tundides. 

 

Iga klassi ees oli vähemalt 

kaks noort õpetajat, kes 

võtsid oma tööülesandeid 

täie tõsidusega. Tunnid olid 

loovad ja mitmekülgsed, nii 

mõnigi noor õpetaja soovis 

klassis ise tundi anda ja ei 

vajanud aine- või 

klassiõpetaja suunamis.  

 

Tore on näha sellist pealehakkamist. Loodame, et nii mõnigi 

leiab tulevikus oma kutsumuse õpetajaametis. 

Lisaks viidi läbi ka tore tegevus õpetajatest õpilastele – 

valige endi seast välja inimesed, keda arvate olevat kõige 

naljakamad, suurimad nutisõltlased, tõenäolisemad 

seaduserikkujad, suurimad pidutsejad jne.  Tollel päeval 

kadus nii mõnegi õpetaja hingest kindel kord ja tõsidus, vaid 

tundsid end vabameelsetena ja küllaltki üleannetutena.  

Noored õpetajad Ääsmäe Lasteaias. 

Noored õpetajad meie koolis. 
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Kolleegide poolt valiti „Suure südamega õpetajaks“ Helje ja 

tunnustati ka õpetaja Sireti panust. 

Saue valla õpetajate päeva tähistati sel aastal Saue 

Riigigümnaasiumis.  Meid ootas soe vastuvõtt vallavanema 

poolt, kes tervitas ja õnnitles kõiki õpetajaametiga seotud 

külalisi. Kultuurne kava koosnes sõnavõttudest, tantsulikest 

esinemisest ja ka kontserdist. Toreda õhtu saatel kostitati meid 

maitsvate suupistete ja magusa tordiga. 

Lisaks sai omal käel ringi käia uhiuues koolis, mille avar ja 

mõnus õhkkond tekitas positiivset meeleolu ja tahtmist olla ise 

selle kooli õpilane.  

Meie kooli õpetajatest sai Saue Vallavalitsuse poolt Saue valla tänukirja õpetaja Tiina Selke. 

Õnnitleme kõiki, kes on seotud õpetajaametiga! 

 

 
Saue valla õpetajate päev 2022. Pildistas Diana Unt. 

Suure südamega õpetaja Helje. 
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Õpetaja Tiina, räägi oma õpetajatööst 

Millal alustasid töötamist Ääsmäe Põhikoolis 

ja kui kaua oled siin koolis töötanud? 

1998. aasta septembris alustasin aastaste 

lepingutega reedeti õpetamist.  2000. aastal 

võeti mind ametlikult palgale aastaste 

lepingutega ja 2005. aastal põhikohaga 

töötajaks vist oli koormus 0,3 . 

Palun kirjelda oma esimest tööpäeva Ääsmäe Põhikoolis. 

Ega ei mäleta, üldisemalt on mul meeles õpetajate toa sõbralik õhkkond. 

Mis on Sinu kõige meeldejäävam mälestus õpetajana? 

Juubelite tähistamine. Õuetunnid, kus flöödid mängisid akordioni saatel. Kui üks klass tahtis 

kõiki õpitud lugusid läbi mängida. Uus muusikaklass, kus sai mängida ringmänge ja liikuda. 

Kuidas erinevad Sinu meelest praegused õpilased ja Sinu esimesed õpilased, kui alustasid 

õpetajana töötamist? 

Õpilaste kodune kasvatus oli rangem ja suhtumine õpetajasse oli lugupidavam. Lapsed olid aga 

ikka samasugused head ja südamlikud. 

Mille poolest erinevad õpikeskkonnad ja/või -vahendid? 

Muutunud on suhtumine mitteviisipidajatesse – enamasti jäid nad musitseerimisest kõrvale, 

tänapäeval mängivad nad pille. Varem olid pillideks vaid kõlapulgad, trumm ja triangel. Täna 

on aga arvukalt erinevaid pille. 

Mis hoiab Sind koolis? 

Head kolleegid, entusiastlikud õpilased, vaheldusrikas töö, mis nõuab pidevalt head 

kohanemisvõimet. 

Mida sooviksid teistele õpetajatele või õpetajatööst mõtlevatele inimestele öelda? 

See töö on vaheldusrikas – ei ole ühtegi sarnast päeva ega tundi. Sageli tuleb muuta planeeritut 

– st improviseerida, alati pead olema valmis muutusteks. 

Saue valla õpetajate päev 2022. Pildistas Diana Unt. 
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Tagasiside õpetajate päevale 

Küsisime nii õpilastelt kui ka õpetajatelt, kuidas jäid nemad õpetajate päevaga rahule ja mis 

olid erilisemad mälestused tol päeval ja ettepanekud, millega järgmisel aastal arvestada.  

Õpilaste arvamus õpetajate päevast  

Meeldis väga folkloor, sest saime tunnis mängida ja ei pidanud pille mängima. Mind aidati. 

Toredad õpetajad olid. Õpetajad olid ägedalt riides. See oli huvitav ja teistsugune tavalistest 

päevadest. Meeldis, et sai teha pinginaabriga koostööd. Meeldis matemaatika tund, sest seal sai 

väljendada oma kujutlusvõimet joonistamisel. Inimeseõpetus oli väga äge. Mulle meeldis kõige 

rohkem see, et kaheksandikud ja üheksandikud olid üldse nõus tunde andma. Mulle meeldis, 

kui õpetajad panid koridoris rokki ja tümpsu.  

Mis ei meeldinud? 

Paljud lollitasid, kuna päris õpetajaid ei 

olnud. Väga palju segati tunde. Tunniplaan 

oli veidi kaootiline ja päev oli veidi lühike. 

See, et osad õpilased meelega kiusasid 

noori õpetajaid tundide ajal. Mulle ei 

meeldinud, kui õpetaja karjus. Mõni õpetaja 

oli väga karm ja kuri. Mulle meeldis kõige 

vähem see, et mõned õpilased ei võtnud 

oma õpetajarolli tõsiselt. Kõik tunnid olid 

igavad ja ma ootasin õpetajate päevast 

midagi enamat, et võiks olla lõbusam. Et 

õpetajad ei jaganud oma tunni lõpus 

kommi. Ei meeldinud, et õpetajad lasid 

kõva muusikat. Võiks varem minna koju.  

 

 

Mis võiks olla teisiti? 

Kui ei segata tundi. Kui on mingi võistlus, 

siis kõik oleksid võitjad ja saaksid selles 

klassis auhinna (Kuldvillakus said ainult 

võitjad kommi). Rohkem õpetajaid võiks 

korraga klassis olla. Tundi andvatel 

õpetajatel peaks olema rohkem õpetamise 

roll, mitte lihtsalt „Tee see ülesanne ära“. 

Ka 1. tundi võiksid anda õpilastest õpetajad. 

Võiks rohkem mängida ja joonistada, mitte 

anda tavalist tundi nagu tavalised õpetajad. 

Tundi andvad õpetajad võiksid enne ennast 

tutvustada, mitte anda lihtsalt ühe töölehe 

täitmiseks ja niisama istuda. Tunnid võiksid 

olla lõbusamad ja ei tehtaks nii palju töid, 

vaid rohkem ägedaid tegevusi. Mõni 

õpilasest õpetaja ropendas tunni ajal ja oli 

väga kuri.  

  



 

6 

Õpilased õpetajatena – mis neile meeldis? 

Mulle meeldis see, et sai 5 tundi anda noore õpetajana, sest niiviisi saab palju kogemusi 

omandada. Mulle meeldis ka see, et päris õpetajad mängisid õpilasi, panid muusikat ja käisid 

imelikult riides. Mulle meeldis see, et sain väikestele rõõmu teha. Nad käisid minu juures 

joonistusi näitamas ja mängisime peitust. Üks joonistas pildi ja kinkis selle mulle. Mulle 

meeldis see, et sain lasteaias käia, sain endale pastaka ja šokolaadi ja varem koju. Mulle meeldis 

olla õpetajate rollis ja et mul oli erinevaid klasse ja erinevaid tunde. Õpetajatest õpilased olid 

ka ägedad. Meeldis rääkida õpilastega tunnis juttu, kui neil oli tunnitöö tehtud. Õpetaja tool ja 

laud olid väga mugavad. 

Mis ei meeldinud? 

Õpetajad ei saanud kaarte uste lahti 

tegemiseks. Lasteaias veedetud aeg oli liiga 

lühike (1 ja pool h). Ei taha rosinakringlit. 

Ei meeldinud, et väiksemad tegid palju 

lärmi ja et meid ei kuulatud, lapsed 

vaidlesid palju vastu ja ropendasid. Ei 

meeldinud, et lasteaialapsed olid väga 

väsitavad ja lärmakad. Õpetajad käisid liiga 

palju ringi ja kontrollimas. 

 

 

Mida teisiti teha?  

Ka 8. klass võiks olla õpetajad ja õpetajate 

päev võiks olla kaks korda kuus, lahedam 

oleks kui saaksid lastega õues tunde teha. 

Õpilased võiksid ise valida, mis õpetajad 

nad olla tahavad ja üheksandas võiks olla 

valik, kas annad koolis õpetajate päeva või 

lasteaias. Pakkuda õpilastest õpetajatele 

kohvi ja süüa, rohkem vabadust tundides. 

Päev võiks olla pikem, siis saaks rohkem 

tunde anda. Oleks tahtnud pääseda ka 

õpetajate tuppa, et seal puhata.  

Õpetajate tagasiside õpetajate päevale 

Tore oli näha muutumismängu, kuidas 8.-9. klassi õpilased kehastusid õpetajateks - soliidsed, 

seljad sirged, tüdrukutel kontsad all ja hääletoon ka teine. Kindlasti tänuvääre kogemus neile. 

Õpetajate päeval toimunud tund õpetajatele oli äärmiselt lõbus – aitäh 9. klassile! 

Õpetajate päev oli põnev teistmoodi päev. 

Tore oli korraks tulla välja sellest korrast, et kõik peab olema ideaalne ja planeeritud. Mõnus 

oli vabaks lasta, nautida päeva ja põnevaid tegevusi, mis ajasid naerma ja tükiks ajaks veel 

pisaraid pühkima. 
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„Kui ma oleksin õpetaja …“ 

2.A klassi õpilased panid õpetajate päeval kirja oma mõtted, mida nemad teeksid, kui nad 

oleksid õpetajad. Milline oleks nende klassiruum, milline oleks nende välimus, millised 

õpetajad nad oleksid. 

... siis mu klassis oleks palju kunsti. Ja ma teeksin palju kunstitunde, kui ma saaksin. Ma 

kannaks rohelisi riideid. Ja mul oleks prillid. Ja mul oleks väga suur tahvel. Ning oleksin sirgete 

juustega. Ja mul oleksid head lapsed. Ja ma oleksin rikas. Ja ma annaks õpilastele raha, kui nad 

hästi käituvad. Ja ma teeksin õuetunde. 

... siis minu klass oleks beeži värvi. Ma panen pidu ja kutsun mehed külla. 

Paneme muusikat. Ma võtan koerad kaasa, võtan Pepsit kaasa ja õhupalli ja 

krõpsu. 

... siis ma paneks rokki. Ma jooks Sprite ja ma teeks trikke. Ma sööks 

hamburgerit ja lasen seal nii kõva mussi. 

... siis ma mängin lastega. Ja laseks hobused sisse ja mul on koerad klassis. Siil on klassis. Mul 

on 30 õpilast. Mul on lillad lilled peas ja mul on lilla särk. 

... siis tunde oleks viis. Tunde oleks iga päev viis, nendest kunst, kehaline, loodus ja muusika. 

Ma tooks iga nädal ühel päeval kommi. Mu klass oleks roosa ja poiste toolid oleks sinised, 

tüdrukute toolid oleks lillad. Esmaspäeval oleks kõik tunnid kunstid, teisipäeval oleks üle ühe 

kunst ja kehaline. Kolmapäeval oleks üle ühe kunst ja loodus. Neljapäeval oleks suvatunnid. 

... siis ma paneks lapsed õppima nii palju, et lapsed oleksid väga targad. Siis mu lapsed on 

tulevikus rikkad. Aga mu klass on väga rikas. Mu klassis on 100 lauda ja 100 tooli ja mul on 

kümme telekat ja mu klass on musta värvi. Kui ma olen direktor, siis ma paneks lapsed 

koduresti. 

... siis ma soovin olla hea. Mu klass oleks kommidest tehtud. Siis oleks rebane mu klassis. Ja 

oleks mu klassis 900 õpilast. Ma oleks Ääsmäe koolis, kool oleks kommidest. Mu klassiruumi 

nimi oleks ABCD. 
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... siis ma õpetaksin lapsi kõige rohkem ja sööksin ise salaja magusat. Mu klassiruum oleks 

lilleline ja ilusaid pilte täis ja ma tooksin oma looma kaasa. Ma ei kannaks kooliriideid ja ma 

lõbutseksin lastega. 

… siis mu klassiruum oleks selline nagu mu praegune klassiruum. Mu iseloom oleks sõbralik, 

hooliv ja viisakas. Mul oleks 17 õpilast. Ma kannaks rohelist. Mul oleks nädalas vähemalt 5 

korda kunst. Kindlasti teeks ka preemiaks õppemänge. Klassivanem peab olema kõige targem. 

... siis oleks nii, et mul oleks magamistunnid. Mul oleks alati 1 

või 2 tundi. Minu klassiruum oleks vikerkaarevärvides. Ma oleks 

ilma koolivormita. Mul oleks ka vett täis klass, kõik oleksid seal 

merineitsid. Mul oleks ka liumägi. Mul oleks klassis 3 last ja ma 

oleksin klassijuhataja. Mul oleks alati hea tuju. Minu õpilased 

oleks väga toredad. Siis oleks nii, et mul oleks veel 15 kassi ja 3 koera.  

... siis mu klass oleks VEPA. Mul oleks ainult eesti keele ja matemaatika tunnid. Ja kogu klass 

oleks ilus. Mul oleks õpilasi 16. Mul oleks abiline. Kui ma olen õpetaja, tahaksin et mul on tore. 

Tahaksin, et mul on toredad õpilased. Minu klassiruum oleks kollast värvi. 

… siis ma teeks ühe tunni magamistunni. Ja veel kunstitunde. Ja ma käiksin magamisriietega. 

Siis oleks veel peoklassiruum. Ja minu klassis oleks liumägi, seal võivad koerad käia ja veel 

kassid ja veel jänesed. 

... siis ma oleksin mustas riietuses. Mu klassiruum oleks ilus ja mu lapsed käituvad hästi. Minu 

klassiruumis on telekas. Minu klassiruum on helesinine ja vikerkaare värvi. Minu klassiruumis 

on koerad. 

... siis ma laseksin natukene 

telefonis olla aga rohkem annaksin 

neile tundi. Ma sooviksin, et minu 

klassis oleks nutitahvel ja selle 

raamivärv oleks hall, nutitahvli 

kõrval oleks tavaline tahvel ka ja 

selle värv oleks ka hall. 
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Ääsmäe rahvatants 30! 

Ääsmäe Rahvatantsu 30. juubeliaasta kulmineerus suure kontsertetenduse ja tantsufilmi 

esilinastusega. 

8. oktoobril toimus Tallinna 

Telliskivi Vaba Laval üks 

väga eriline üritus. Ääsmäe 

Rahvatants pidas oma 30. 

sünnipäeva suure ja imelise 

kontsertetendusega „Tantsud 

ühte talletatud“ ning 

tantsufilmi „Südame 

soveldised“ esilinastusega.  

Lavalaudalel esines õhtu jooksul 130 tantsijat, kellest noorim oli 6 ja vanim 76 aastane. 

Tantsimas oli nii praeguseid tegevtantsijaid kui ka tantsuvilistlasi, lasteaia kui ka koolilapsi, 

memmesid-taate, lausa perekonniti oldi tantsimas. Tänuväärt, et rahvatantsust on saanud see 

perekondi ühendav lüli. 

Kõige selle kauni rahvatantsu traditsioonide 

hoidmise ja tähtsustamise taga on meie 

imeline tantsuõpetaja Piret Kunts, kes on 

Ääsmäel rahvatantsuõpetajana töötanud 30 

aastat. Rahvatantsupisik on põlvest põlve 

edasi kantud: nüüdseks juba tantsivad õpetaja 

Pireti valvsa pilgu ja juhendamise all 

esimeste tantsijate järeltulijad.  

Hetkel juhendab ta Ääsmäel naisrühma, segarühma, neiduderühma, neiukeste rühma ja 

lasterühmi.  

Lisaks Ääsmäele on ta tantsuõpetajaks ka Varbolas ja Riisiperes. Aastate jooksul on osaletud 

üleriigilistel tantsupidudel, käinud tantsimas festivalidel Soomes, Rootsis, Kanadas, Lätis, 

Leedus, Saksamaal, Austrias, Türgis, Hispaanias, Itaalias, Ungaris, Poolas. Esinemisi ja 

ettevõtmisi kodukandis Eestis ei jõuaks aga kuidagi ette lugeda. 
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Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts andis Piret Kuntsile üle hõbemärgi. 

Üritus lõppes tantsufilmi „Südame 

soveldised“ esilinastusega – Pireti 

loodud tantsud,  mõnus muusika ja 

vaheklipid, erinevad ja imelised Eesti 

paigad, vahvad ja vahetud osatäitjad. 

Filmi autoriteks on Piret Kunts 

(stsenaarium), Aare Puusepp 

(operaatoritöö ja montaaž). 

Osatäitjateks sadakond rahvatantsijat 

Ääsmäelt, Riisiperest ja Varbolast. 

Töö filmiga algas juba rohkem kui aasta tagasi. „Telepurki“ pisteti  tantse, mis on õpetaja Pireti 

loodud ning erinevatel konkurssidel ära märgitud/premeeritud või lihtsalt aastatega tantsijate 

lemmikuteks kujunenud.  

Neid ei tantsitud lihtsalt laval, vaid 

kohtades, mis kuidagi seotud 

lugudega või tantsijatele 

tähenduslikud. Tantsud olid 

filmitud erinevates kaunites 

Eestimaa paikades. Jõuti nii 

kodukanti kui ka näiteks 

kaugematele kodumaa saartele.  

 

Õnnesoovid Ääsmäe 30. 

rahvatantsu juubeli puhul kõigile 

osalistele!  

Suured tänud Sulle tantsupisiku 

sütitamise ja selle leegihoidmise 

eest, armas õpetaja Piret! 
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Kooli sünnipäev 

Nädal enne oktoobrikuu vaheajale minekut 

tähistasime Ääsmäe kooli 236. sünnipäeva.  

Nädala jooksul toimusid erinevad põnevad 

vahetunnitegevused: tantsu, laulu ja 

mänguvahetunnid.  

Huvijuhi kabinet muutus nädalaks 

kunstistuudioks, kus soovijad said ühispilti 

maalida. 

Neljapäeval toimusid sünnipäevaaktused 

ning nädala lõpetas traditsiooniline 

ülekooliline mälumäng. 

 

Mälumängu I voor „Eesti mets“ 

21. oktoobril toimus õppeaasta esimene mälumäng, mille teemaks oli Eesti mets.  1. - 4. klassi 

õpilased pidid mõistatama mõistatusi, eristama loomi jälgede, hääle ja kehaosade järgi, tundma 

taimi ning kontrolliti ka üldteadmisi loodusest. 5. - 9. klasside mälumäng oli jagatud neljaks 

alateemaks:  mõistatused ja vanasõnad; mütoloogia; loomajäljed ning looduse hääled.   

Õppeaasta jooksul toimub veel kaks mälumängu vooru ja kooliaasta lõpus selguvad üldvõitjad 

nii 1.-4. klasside kui 5.-9. klasside arvestuses.  

Hetkeseis 1.-4. klasside arvestuses:  

I koht on jagamisel võistkondade “Maailma 1.tiim” (4.b) ja “Eesti mehed” (3.a) vahel. Mõlemal 

tiimil on kogutud 21 punkti. Vaid ühe punkti kaugusel esikohast on võistkonnad “Välk” (4.b), 

“K.H.J.E” (4.b) ja “MEKK” (3.b). 
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5.-9. klasside arvestuses:  

I koht Ketliin, Anete ja Karolin (9. klass), kellel on 16,5 punkti. II koht Laura, Marten, Vladimir, 

Elisabeth (8.b klass), kellel on 14,5 punkti. III kohta jagavad kolm võistkonda: Hugo, Lennart, 

Martin (6.b klass); Oliver, Jaan, Kristo (6.b klass), Marten, Maerold, Aakon, Mari-Liis, Kalju-

Kevin (8.a klass), kõigil on 12,5 punkti.  

 

Ääsmäe kool juubelipidustustes 

2021. aasta sügisel täitus 235. 

aasta, mil Ääsmäel kirjatarkust 

on jagatud. Aasta tagasi lükkus 

aga oodatud juubeliüritus edasi 

ning lubatud sünnipäevapidu 

toimus 5. novembril 2022. 

Hommikul oli koolimaja 

varakult sigi-saginat täis. Päev 

algas sportlikult.  

Spordisaalis said kokku vilistlastest saalihokimängijad ja fännid, et pidada maha sõbralik 

saalihokiturniir. Tribüün oli pealtvaatajatega täidetud -  omadele tulid kaasa elama pereliikmed, 

sõbrad ja vanad koolikaaslasedki. Tubli esikoht kuulus meeskonnale, kuhu kuulusid Mikk 

Jüristo, Mikk Türkson, Rauno Varik, Kenneth Lond, Janar Laaneste ja Henri Niinepuu.   

Õhtul kogunes koolimajja ligi 250 

külalist, keda direktor Jaanus 

Kallion uksel rõõmsalt tervitas. 

Kokku said taas nii praegused kui ka 

endised õpetajad, vilistlased, sõbrad, 

kes polnud üksteist aastaid, mõned 

lausa aastakümneid näinud. 

Taaskohtumise rõõm oli suur, nii 

mõnelgi külalisel veeresid 

kohtumisel õnnepisarad.  

Direktor Jaanus Kallion ja õhtujuht Margo Hussar. 
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Hiljutise uue kuue saanud koolis tehti huvilistele ka ringkäik. Koolimajal on küll uus nägu, aga 

koolihing on ikka endine.  

Õhtu algas piduliku kontsert-aktusega, kuhu oli pikitud nii aastatetaguseid mälestuste 

videolõike kui ka hiljutisi, endiste õpetajate ja koolitöötajate mälestusi. Saime osa endise 

koolijuhataja Elna Tuisu, õpetajate Olvi Suurküti, Piret Otti (Hiisjärve), Rein Rinne, Ingrid Kiti 

ning Sigrid Petofferi mälestustest, mis pisut enne üritust „kaamerapurki“ sai talletatud. 

Muusikalisi etteasteid pakkusid endine õpilane Margo Maltis, vilistlane Anders Maaniit ning 

vilistlasest õpetaja Egne Korol. Laval said sõna direktor Jaanus Kallion, endine vallavanem 

Mati Tartu, praegune Saue vallavanem Andres Laisk.  

Loomulikult ei puudunud 

rahvatantsuetteasted, kus 

lavalaudadel tantsisid õpetaja Piret 

Kuntsi nii praegused kui ka endised 

õpilased. Rõõmu pakkus Tiina Selke 

õpilaste  rahvapilliansambel. Neil, 

kes koolisaali ei mahtunud, oli 

võimalus nautida kontserti 

otseülekannet suurtelt teleekraanidelt. 

Pärast kontserti olid kutsetega külalised ning esinejad palutud pidulikule banketile, kus veedeti 

koos aega, meenutati möödunut ja jagati häid soove ning koolile kingitusi. 

Ülejäänud õhtu kulges läbi põnevate 

tegevuste ja jalakeerutamise saatel. 

Õhtuseid tegevusi viis läbi Ääsmäe 

Põhikooli endine kehalise kasvatuse 

õpetaja ja õhtujuht Margo Hussar.  

Toimus ka heategevuslik oksjon. 

Enampakkumisele läks erinevaid 

koolisümboolikaga esemeid, kooli 

juubeliks väljalastud kooli ajalugu 

tutvustav 2023. aasta kalender, 

kõige vingema vilistlase tiitel jpm.  

Rahvapilliansambel, juhendaja Tiina Selke. 

Õhtujuht Margo Hussar ja külalised rahvaviktoriinil. 
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Kõige kõrgema hinnaga osteti ära kooli 

vilistlase Jürgen Petersoni numbriga saalihoki 

särk koos õigusega istutada koolihoovi 

omanimeline puu. Alghind 1 EUR keriti lausa 

100 euroks. Enampakkujaks oli särgi omanik 

Jürgen ise. Oksjoniga koguti kokku 558 EUR,  

mis läheb kooli õueala kujundamise fondi.  

2. korruse klassiruumides sai vaadata põnevaid 

videokroonika kokkuvõtteid, vahesaalis oli 

mälestuste meenutamiseks lai valik 

fotokroonikaid.  

Kooli raamatukogus sai uudistada aabitsate ja vanade koolitarvete näitust. Ääsmäe rahvatantsu 

näitus oli välja pandud tantsuõpetaja Pireti  klassiruumis. 

Kohapeal sai fotopeegli abiga mälestusi 

paberile talletada ning fotomeenutused kohe 

endaga kaasa võtta. Kogu sündmust jäädvustas 

fotograaf Liis Mäesalu. 

Koolimaja seintel sai nautida praeguste 

õpilaste kunstinäitust. Õues, koolimaja ees 

alleel oli tore näitus kooli ajaloost. 

 

Õhtu lõpus kostitati kõiki pidulise küünalde säras kringliga ning lauldi koos Ääsmäe kooli 

laulu. Soe tunne, mis aulas laulmise ajal tekkis, on sõnadega kirjeldamatu. See on laul, mis on 

jäänud meelde ja  köidab meid kõiki ühtseks suureks koolipereks. Oli emotsioone ja mälestusi 

täis päev.  

Täname kõiki, kes aitasid sellel üritusel toimuda! Aitäh Teile, armsad külalised, õpetajad, 

vilistlased, endised õpilased, esinejad, korraldajad! Kohtume juba 4 aasta pärast, mil Ääsmäe 

kool tähistab juba 240. aastapäeva. 

 

Fotopeegli abiga said kõik soovijad 

mälestused koju kaasa võtta. 

Oksjonil läks 

enampakkumistega 

rebimiseks. 
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Ülevaade ühisüritustest ja muudest põnevatest tegemistest 

Loodushariduslikud õppekäigud 

Sel õppeaastal on meie kooli kõikidel klassidel taas võimalik kasutada KIK 

Keskkonnateadlikkuse projekti toetust loodushariduslike õppekäikude läbiviimiseks.  

6. a ja 6.b klassil toimusid õppekäigud rappa 

(KIK). Õppekäik algas Rabivere 

turbakaevandusala külastusega, kus saime 

tutvuda kaevanduse tööga, näha tohutuid 

lagedaid turbaväljasid ja turbaaunasid  ning 

seal töötavaid masinaid.  

 

Edasi liikusime Kõnnu järve 

matkarajale, kus tutvusime 

erinevate metsakooslustega ja 

rabamaastikuga.  Antud matkarajal 

on õpetaja Siret õpilastega juba 

aastaid käinud. Huvitav 

tähelepanek oli see, et sellel sügisel 

oli Kõnnu raba vihmavaese sügise 

tõttu erakordselt kuiv.  

Tegime matkatiiru 

ümber  soise Kõnnu 

järve. Mõlemal 

õppekäigul retkejuhid 

kiitsid meie õpilasi, 

kes olid julged ja 

osavõtlikud.  
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28.09.22 oli 9. klassil 

võimalus osaleda TalTechi 

Särghaua maateaduste ja 

keskkonnatehnoloogia 

õppekeskuse programmis 

“Kivimid ja mineraalid” 

(KIK).  

Õppeprogrammi käigus 

tutvuti erinevate vaatluste ja 

praktiliste tegevuste kaudu 

mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdedega.  

Lisaks mikroskoobitunnile käidi 

puursüdamike näitusel. Kiviõpikojas 

sai iga õpilane proovida erinevaid 

kivitöötlusseadmeid ja valida endale 

kivi, mida lõikas, lihvis ja poleeris.  

Päeva teises pooles oli ekskursioon 

Carl Robert Jakobsoni 

talumuuseumis Kurgjal. Fotol näha 

terve 9. klassi Jakobsoni saunalaval.  

Pildid ja tekst: õpetaja Siret Saarniit 
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2.A vestlusring teemal „Vesi ja keskkond“ 

Loodusõpetuse aine raames oli meie klassil pikalt teemaks vesi – veeringlus, vee säästmine, 

vee puhastamine jms. Õpitu kinnistamiseks ja huvitavamaks tegemiseks käis meil külas AS 

Tallinna Vesi keskkonnaspetsialist Liisa-Mai Nurk, kes rääkis meile kust tuleb joogivesi ja 

kuidas see meie kodudesse jõuab, kuidas näeb välja veeringlus ja -puhastus, kuidas vett säästa. 

Liisa tõi meile väga palju elulisi näiteid, vastas õpilaste küsimustele ja kaasas neid arutellu. Tuli 

välja, et klassis õpitu oli päris paljudel selge.  

Tunni lõpus näitas ta 

meile katset, mis juhtub 

torudega, kui sinna 

loopida prügi või liiga 

palju WC-paberit või 

kätepaberit.  

Hoiame loodust ja vett! 

 

 

 

Ettelugemispäev Ääsmäe Raamatukogus (17. oktoober kuni 21. oktoober) 

Selle aasta ettelugemispäeval 

tutvustasid Ääsmäe Raamatukogu 

toredad töötajad meile sellist 

lastekirjanikku nagu Aino Pervik. 

Tema peaks meile kõigile tuttav 

olema, eriti algklasside õpilastele – 

tema on ju raamatute 

„Kunksmoor“, „Arabella, 

mereröövli tütar“, Paula lugude ja 

kollaste autopõrnikate autor. 

Äratundmisrõõmu tundis iga õpilane. 

 „Lugemisisu“ programmi. Programm kestab 3. oktoobrist kuni 31. maini 2023. Õpilased said 

endale lugemispäeviku sarnase materjali, kuhu täita loetud raamatu kohta olulist infot. Iga laps 

sai joonistada oma portreepildi ja kleepide selle suurele „Lugemisisu“ plakatile.  
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Miks osaleda „Lugemisisu“ programmis?  

• Mänguline lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema.  

• Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat.  

• Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid.  

• Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest.  

 Lugemisprogrammis osalemine on lihtne:  

• Alustuseks ootame 1.–4. klasse raamatukokku, kus iga laps saab endale lugemispassi 

ja jätab endast märgi „Lugemisisu“ plakatile.  

• Raamatukogus valib iga laps endale raamatu, mida pole varem lugenud.   

• Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse väike ülesanne.  

• Kui laps on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, ootame lugemispassi 

raamatukokku.  

• Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi.  

Lugemisprogrammis osalevad klassid saavad registreeruda raamatukogu erinevatesse 

teematundidesse, kus jutustatakse muinasjuttu, tutvustatakse raamatu loomise teekonda, 

mängitakse lugemismänge või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.  

„Lugemisisu“ 

programmiga on sel 

hooajal üle Eesti liitunud 

210 raamatukogu. 

Lugemisprogramm toetub 

meie põhjanaabrite 

soomlaste kogemustel. 

Soomes sai üleriigiline 

lugemisdiplomi programm 

stardi 2000. aastate algul ja 

seda on pidevalt uuendatud 

ning viidud vastavusse 

riikliku õppekavaga.   

Lugemisprogrammi koostaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus. 

  

2.A õpilased joonistamas oma portreed suure Lugemisisu plakati jaoks. 
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Rakett69 huvilaager 

Kooli sügisvaheajal toimus 

meie koolis kaks Rakett69 

õpihuvilaagrit. 3. ja 4. klassi 

juhendajaks oli Elen Torn ning 

5. – 9. klassi juhendajaks oli 

Helene Arula.  

Laager toimus kolm päeva ning 

formaat sarnases telekas oleva 

Rakett69 saatega, kus õpilastel 

tuli neljas võistkonnas 

lahendada iga päeva kolm erinevat 

ülesannet.  

Esimese päeva teemaks oli 

„Loodusnähtused“, teisel „Spioonid: 

ülisalajane“ teema ning kolmandal 

„Inseneeria“. Ülesannete vahel 

toimusid erinevad seltskonnamängud.  

Laagrist jäi igale osalejale 

mälestuseks särk, diplom, raketi 

võtmehoidja ning laagrit meenutav 

kleeps. Kõik osalejad jäid laagriga väga rahule.       

  

2A Halloween – laste oma pidu 

Ka 2.A klass otsustas 

tähistada Halloweeni, ehkki 

see pole meie rahvatähtpäev. 

Nimelt soovisid õpilased kogu 

pidu ise läbi viia, umbes nagu 

mini-klassiõhtu. Mis seal 

ikka, teeme ära!  

Pildid ja tekst: õpetaja Helene Arula. 
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Kõigepealt toimus arutelu, mida võiks sellel peol teha, mis võiks olla laual, millised võiksid 

olla kaunistused ja muusika jne. Iga õpilane sai ühe ülesande – kas aitas toiduga, kaunistustega 

või muude tegevustega.  

Oli näha, et õpilased olid väga palju vaeva näinud nii kostüümide kui ka ettevalmistustega.  

Lisaks tuli appi meile üks lapsevanem, kes koos õpilastega kaunistasid klassiruumi väga 

vingeks. Kuulasime muusikat, mängisime ajalehetantsu, sõime muffineid, kommi ja muid 

maiustusi ja otseloomulikult lihtsalt nautisime koosolemist. Laste tagasiside oli väga positiivne 

ja tore on näha sellist ettevõtlikku käitumist.  

 

Hingedepäeva ühisüritus 1.-4. klassidele 

Kuna see on rahu ja 

vaikuse aeg, kogunesime 

hubasesse aulasse. Igal 

õpilasel olid käes LED-

küünlad, mis lõid mõnusa 

meeleolu.  

Õpetaja Katrin rääkis 

ajaloost ja traditsioonidest 

ning tutvustas, kuidas 

meisterdada oma hingelindu. See 

oligi iga õpilase järgmiseks 

ülesandeks – meisterdada päeva või 

kunstitunni jooksul omale hingelind.  

1.-4. klassidele mõeldud 

hingedepäeva raames loodi 

hingedepäeva ajalugu ja traditsioone 

tutvustab stend.  Stendi aitasid luua 

ja kaunistada 2.A klassi õpilased. 

Nimelt on sellest õppeaastast 1.-4. 

klassidel tähelepanu all 

rahvatähtpäevad ja iga kuu luuakse Hingedepäeva stend 2. korruse vahesaalis. 
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kindla püha või rahvatähtpäeva kohta stend. Näiteks sai septembris lugeda 

mihklipäeva kohta (2.B), oktoobris kolletamispäeva kohta (4.A) ja 

mardipäeva kohta (kõik koos). Ka jõulude stend on valminud koostöös 

kõigi klasside vahel.  

 

Hingedepäeva ühisüritus 5.-9. klassidele 

Hingedepäeval toimus 5.-9. klassile põnev tund saalis. Õpetaja Virve tutvustas kristliku ja 

paganliku maailmavaate põimumist.  

Kas teadsid, et:  

• Hingedeaeg saabus uduste, sumedate ja pimedate sügisilmadega ning kestis 

jõuludeni. Hingedeaega on viimastel sajanditel tähistatud erineval ajal oktoobris-

novembris, eriti enne mardipäeva, mõnikord aga juba perioodil, mis algab pärast 

mihklipäeva. On ka arvamusi, et hingedeaeg eelnes vahetult jõuludele või paiknes 

novembris. 

• Hingedeaja sisse on kuulunud kindlasti hingedepäev. 

• Hingedeajal (neljapäeva õhtuti) oodati hingesid koju. Sel puhul kaeti neile tuppa, 

sauna või toapealsele laud, mille äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi 

nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja karja. Hingedeaja lõpul tänati ja 

saadeti hinged taas ära.  

• Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, 

kärarikkad tööd nagu puude lõhkumine. Samuti olid keelatud villa ja lõngaga seotud 

tööd.  

Millesse eestlane uskus? 

Kui eestlane üldse millessegi usub, siis on see emake loodus ja rahva- ehk esivanemate 

tarkused. Nii on see olnud aastatuhandeid. Muu maailmaga võrreldes on loodusel eestlase elus 

suur ja tähenduslik roll. See on nii loomulik osake meist ja meie igapäevaelust.  

Eestlased on loodusega lähedased ja kohelnud loodust tänutunde ja austusega. Loodus on olnud 

hingestatud. Järgnevalt tutvusimegi, kuidas ja kelle läbi, aluseks meie rahvapärimused. Muide, 

pärimusaines on paljudel rahvastel sarnane, eriti muidugi soome-ugri rahvastel. 
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Siin ka mõned mütoloogilised olevused, tondid ja tegelased, kellesse meie esivanemad 

suuremal või vähemal määral uskusid: Külmking – üleloomulik pahatahtlik olend, Metsavana 

ehk Metsahaldjas, tulihänd, kratt, luupainaja, näkk, libahunt, koerkoonlased, maa-alused, 

haldjad, härjapõlvlased, Vanapagan jpt. Värvikalt oli kirjeldatud iga tegelast ning nii mõnigi 

tegelane oli veel video või heliklipiga täiendatud. 

Pildil Kratt, kes on inimese tehtud vara kokku 

ajamiseks mõeldud tegelane, kellel puuduvad 

inimlikud omadused.  

Kratti kirjeldatakse kui üleloomulikku pool- 

inimest, pool- looma. Tal on tavaliselt punane 

habe ning kratile peab kogu aeg tööd andma, et too 

peremehele kallale ei läheks ning teda endaga 

vanapagana juurde maa alla ei viiks. 

 

Marditrall 

Meie jaoks on rahvatähtpäevad 

väga olulised, et lastel oleks 

avar silmaring ja arusaam 

vanadest traditsioonidest, et ei 

unustataks ära meie kultuuri. 

Eelmisel õppeaastal leppisime kokku, et 

tähistame mardi- ja kadripäeva kordamööda, 

sellel aastal oli siis mardipäeva kord. 

Algklassid said 9. novembril mardipäeva puhul 

kokku aulas, et trallitada ja mürada. Vahvale 

trallile eelnes õpetlik ja sisukas ülevaade 

mardipäeva traditsioonidest ja tegemistest.  
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Ühiselt vaadati ära video mardipäeva traditsioonide 

kohta, kuulati ära mõistatused, mängiti ringmänge, 

lauldi mardilaulu ja tantsiti. Igast klassist valiti parim 

Mart, keda autasustati diplomiga. Kõik trallitajad said 

ürituse lõppedes meele rõõmsaks ja suu magusaks.   

Ka õpetajad panid selga mardikostüümid – nägime 

tänapäevaseid Marte, maskis Marte ja töömehest Marte. 

Mõni Mart kahjuks pildile ei mahtunud. Küllap nendel 

Martidel oli kiire, et naasta oma tööülesannete juurde. 

Töö tahab ju tegemist, ka mardipäeval. 

 

Lahe koolipäev 2022 

10. novembril 2022 toimus jällegi Eesti suurim noortekonverents „Lahe koolipäev” Alexela 

kontserdimajas. Seekordki oli esindatud meie kooli õpilasesindus. Konverentsist võttis osa 

kolm ÕE liiget: Peaminister Elisabeth Sirel, Meediaminister Ketliin Puusepp ja Haridusminister 

Romet Maltsev.  

See huvitav ja eelkõige õpetlik päev oli täidetud loengutega inimestelt, kelle nime Sinagi võid 

ära tunda, näiteks Olav Ehala, Inga Lunge, Kristi Saare. Kuid esinesid ka mulle enne tundmatud 

nimed nagu Romet Vaino, Ingvar Villido ja Jüri Nael.  

 Konverentsil esineja Kristi Saare. Foto: Ketliin Puusepp. 
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Kuigi enne konverentsile tulekut polnud mul osadest osalejatest mingeid teadmisi, siis pärast 

konverentsi jäid nende sõnad kõrvu kajama. Eriti paistis oma karismaatilisuse ja energiaga välja 

Jüri Nael, kelle sõnu veel nädalaid oma peas ketrasin. Kogu üritust viis läbi Toomas Laigu. 

Esinemiste vahele pakkusid JJ-Street’ ja võimlemisklubi JANIKA noored meile väikeseid 

etteasteid, mis näitasid täpselt, mida üks pühendunud noor suudab luua. 

Juba 15.  korda toimus ka Hea Eeskuju gala, mille parimaid meie ees tunnustati. On tõeline 

rõõm näha, mida üks aktiivne Eesti noor võib omaalgatuslikult korda saata ja see teeb südame 

soojaks. Hea Eeskuju võitjale laulis „Eesti otsib supersaari” kaheksanda hooaja võitja Alika 

Milova. 

Pauside ajal saime end tutvustada, tutvuda kohtadega, kuhu minna õppima pärast 

gümnaasiumit. Väikesed nurgakesed olid ka Stabilo’l ja SEIG’il. 

Terve see konverents oli kohutavalt õpetlik ja huvitav kogemus, selle korraldajatel on mille üle 

uhke olla. Mina ning minu kaaslased olime sealt saalist lahkudes ekstreemselt rahul. 

Elisabeth Sirel, ÕE peaminister 

 

8.B ja 8.v klass õppekäigul Rimi Logistikakeskuses 

"Reaalelu matemaatika tunni" projekti raames toimus 16. novembril, 8.b ja 8.v klassi õppekäik 

Rimi Logistikakeskusesse. 

Pilt konverentsist. Autor: Ketliin Puusepp. 
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Rõõmsale bussisõidule Pildikülla Rae vallas järgnes sõbralik ja lahke vastuvõtt Rimi 

Logistikakeskuses. Selga anti kõigile neoonvestid ja jalga varbakaitsed, sest ohutusreegleid 

logistikakeskuse laos ekskursioonil osaleda muudmoodi ei luba. 

Karismaatiline Rimi laotöötaja tegi meile ekskursiooni laohoones, jutustas põnevalt, kuidas 

tellimusest kaup üle Eesti Rimi poodide jaoks kokku saab, kuidas tänapäeva kalli kütusega 

mõistlikult kaubandust majandada ning samuti oli juttu sellest, mis saab pakenditest pärast 

kauba kohale vedu poodidesse. Seega oli võimalik õpilastel näha, kui palju erinevaid tegevusi 

ja ratsionaalset mõtlemist on vaja töötamiseks sellises logistikakeskuses, et kõik toimiks 

raiskamiseta, veavabalt ja kiirelt. Ekskursiooni järel toimus logistikakeskuse õppeklassis 

reaalelu matemaatika tund, mille ülesanded olid Rimi logistikakeskuse igapäevasest 

matemaatikast.  

Grupitöö sujus klassidel hästi, enamuse 

ülesannete puhul jõuti koostöös ka õigete 

vastusteni. Rõõmsat elevust tekitas 

lastele ka tunnis pakutav aju ergutaja 

Rimi tootevalikust küpsiste, 

energiabatoonide ning erinevate 

puuviljade näol. Ürituse lõpus tegime ka 

rõõmsa ühispildi. 

  

 

Vaimse tervise töötuba 5. klassile 

Oktoobris tähistatakse 

rahvusvaheliselt vaimse tervise 

kuud. Selle raames viisime 16. 

novembril läbi vaimse tervise 

töötoa Ääsmäe kooli 5. klassi 

õpilastele.  

Töötoa eesmärk oli anda 

teadmised mõistmaks, et hea 

vaimne tervis on erinevate 

Pilt  ja tekst: õpetaja Merike Raudkivi. 
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eluraskuste ja igapäevaeluga toimetulekus võtmetähtsusega – see mõjutab oluliselt meie heaolu 

ja toetab elus hakkamasaamist. Hea vaimne tervis soodustab paremat toimetulekut koolis ning 

võimekust hoolitseda ka parema füüsilise tervise eest.  

Koos õpilastega mõtestasime, mis on 

vaimne tervis. Rääkisime vaimse tervise 

vitamiinidest ja nende tähtsusest. 

Arutlesime, kui oluline on meie 

vaimsele tervisele näiteks piisav uni, 

tervislik toitumine, igapäevane 

liikumine ja head suhted sõpradega.  

Peatusime ärevuse ja muretsemise teemadel - mis tunded need on, miks need võivad tekkida 

ning õpilased tõid näiteid enda isiklikust kogemusest.  Käsitlesime ka üksildustunnet ja seda, et 

see tekitab kurbust.  

Tegime koos õpilastega läbi mõned lihtsad harjutused, mis on abiks ärevuse ja muremõtetega 

toime tulemisel ning mida saab kergesti igapäevaelus edaspidigi rakendada. 

Õpilased mõtlesid aktiivselt kaasa, osalesid aruteludes ja andsid tunni osas väga positiivset 

tagasisidet, millest võime järeldada, et teema läheb neile korda. 

Nele Sisas ja Kairi Sule 

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži 

tervisejuhi eriala 2. kursuse tudengid 

 

2.A ja 2.B vaatamas lastemuusikali „Inetu pardipoeg“ 

18. novembril käisime õpilastega Lindakivi Kultuurikeskuses vaatamas lastemuusikali „Inetu 

pardipoeg“ Hans Christian Anderseni muinasjutu järgi. Kes ei teaks Anderseni muinasjuttu, kus 

Pardiemal koorus munast teistest suurem, hall ja turris poeg, keda peagi kõik linnuaia elanikud 

tema välimuse pärast pilkama ja põlgama hakkasid. Pardike otsustas põgeneda ja kohtus oma 

teel paljude põnevate tegelastega. Kui ta peale talve lõppu oma koduaeda tagasi jõudis – oli 

temast saanud aga kaunis valge LUIK! Nii kirjeldab etendust Kaari Sillamaa Muusikateater. 

Etenduse tipphetkeks oli kindlasti see, et meie enda kaasõpilane seal esines. See tekitas 

õpilastes väga palju heameelt. Bussiga sõites tuli välja, et väga vähesed on käinud teatrietendust 
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või muusikali vaatamas, üsna mitme jaoks oli see esimene kord. Meil on väga hea meel hoida 

kultuuri au sees, et lapsed saaksid sellest osa.  

 

Novembris on mehed tähelepanu all! 

Novembrikuusse mahub lausa 2 meestega seotud püha: meestepäev ja isadepäev. Isadepäeval 

pakkusime isadel, onudel või vanaisadel tulla kooli tundi andma.  

Nii mõneski klassis käis isa või 

vanaisa tunnis, kuid  ühest 

külalistunnist räägiksime 

täpsemalt. 

5. klassi külastas Edvardi isa Indrek, kes on kirglik 

jahimees. Indrek pajatas õpilastele, miks jahti üldse 

peetakse, milliseid loomi ja kuidas jahitakse ning 

pisut ka jahikoertest.  
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Et lastel oleks huvitavam kuulata-

vaadata, oli ta tunniks ettevalmistanud 

põneva näitliku slaidiprogrammi. 

Kaasas olid tal ka erinevate loomade 

nahad, koljud, sarved jm. Kahjuks sai 

koolitunniks ettenähtud 45 minutit kole 

kiiresti läbi. Jahimees Indrekut oleks 

veel kuulanud tunde ja tunde.  

 

 

Meestepäeval pidasime oma 

meeskolleege meeles vahva 

omanäolise kingitusega. See kukkus 

nii vahva välja, seega jagame 

osaliselt seda ka teiega. 

Vinge plakati autoriks on meie 

huvijuht Anu Linnamägi. Lisaks 

aitas õpetaja Merike Raudkivi 

mõelda välja luuletuse. Meie kooli 

vinged mehed ja nende oskused-

huvid sätiti vahvatesse 

värsiridadesse ja nalja jätkus veel 

tükiks ajaks. Lisaks vingele 

tunnistusele kostitati mehi magusa 

šokolaadi ja mahlase soolase 

kringliga.  

 

Aitäh Teile, meie vinged mehed, et olete meie koolis ja soovime Teile 

kannatlikku meelt! 
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Kadripäev 

24. novembril võis koolimajas 

liikumas näha toredat kadripere. 

Külastati nii õpilasi, õpetajaid 

kui ka direktorit. Kadripere 

liikmed tutvustasid, kes nad on, 

kus kaugelt ning miks nad meid 

külastama tulid.  

Kooliperelt küsiti mõistatusi, 

pandi enda pilli järgi tantsima, 

otsiti peretütar Kadrile 

peigmeest jm.  

Perega kaasa tulnud karu aga kontrollis 

lugemisoskust. Aga mitte teps traditsioonilisel 

moel, lugema pidi raamatut paremalt vasakule.  

Peab tunnistama, et koolipere lugemistase on 

päris hea, selline tugev Harju keskmine.  

Enne kui kadripere koduteele asus, pitsutati 

kõik memme poolt üle. Et ikka hääd latse ja 

hinnete, õpilaste ja õpetajate, karja ja 

marjaõnne terveks aastaks jaguks.  

Aitäh, armsad kadrisandid, et 

meidki sel aastal meeles pidasite! 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Ääsmäe kooli jõuluõhtu 20.12.2022 

Olete oodatud Ääsmäe kooli jõuluõhtule! Kell 17.00 avatakse jõululaat, heategevuslik 

jõulukohvik ja õnneloos. Avatud on käsitöölaat, kohvik, loterii ning toimub jõulukontsert 

(19.00).  

• Kohviku ja õnneloosi tulu läheb heategevusele. 

• Klassi kohvikus teenitud tulu läheb klassi õppereisile vms. 

• Laat toimub koolimaja 1. ja 2. korruse vahesaalides ning osaliselt 2. korruse 

klassiruumides.  

 

Peale jõululaata toimub jõulukontsert, kus esinevad meie õpilased. Tule ja veeda meiega üks 

tore jõuluõhtu!  
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Toimetuse veerg 

Veel lehes kasutatud fotode autoreid: 

Siret Saarniit, Elen Anger, Anu Linnamägi, Merike Raudkivi, Ketliin Puusepp, 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 
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