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Comeniuse koostööprojekti partnerite külaskäik Ääsmäe 

kooli 

  

8.-11. aprillil olid Ääsmäe koolil külas Comeniuse projekti partnerid Taanist, Iirmaalt, 

Prantsumaalt ja Walesist. Projekt „S.P.E.E.C.H.“ sai alguse septembris 2008. Tähtsamateks 

teemadeks on: kehaline kasvatus ja sport, eluterve keskkond ning kultuuripärand. Projekti 

eesmärgiks on õppida tundma teiste riikide tavasid ja kultuuri ning tutvustada üksteisele oma 

rahvuse eripära. Meie kooli õpetajad on käinud projektikohtumistel Iirimaal, Taanis, Prantsusmaal 

ja viimati, selle aasta veebruaris, Walesis. On valminud mitmeid ühiseid töid: muinasjutu „Jänes 

ja kilpkonn” ainetel tegi iga kool joonistusi nendevahelisest võidujooksust, on lavastatud ja 

lindistatud üks oma rahvajutt inglise keeles, on kirjutatud kaasaegseid muinasjutte ning esseesid 

teemal „Minu lemmikaastaaeg“, toimub pidev kirjavahetus õpilaste vahel. Õpilaste tööd pannakse 

projekti kodulehele, et kõik osavõtvad koolid saaksid nendega tutvuda. Hetkel on lõpetamisel 6-

keelse sõnaraamatu koostamine. 

  

Reedel, 9.aprillil veetsid meie külalised terve päeva Ääsmäe koolis. Tutvuti meie koolimajaga ja 

külastati tunde. Õpilased said külalistelt küsida nende maade ja koolide kohta. Tore oli, et juttu 

jätkus veel vahetundidekski. Saue valla haridusnõunik Liivi Prink andis ülevaate Eesti 

haridussüsteemist ja selle tulevikust. 

  

Õhtul toimus koolimajas rahvusvaheline õhtu, millest võtsid osa meie külalised ja kooli õpetajad. 

Saue vallavalitsusest olid meile külla tulnud vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Indrek 

Lindsalu ja volikogu esimees Rein Riga ning Ääsmäe kooli hoolekogust Jaanika Saat. Õhtu algas 

väikese kontserdiga, esinesid meie kooli tantsu- ja laululapsed. Üks põnev osa õhtust oli 

rahvusvahelise toidu maitsmine – iga riik oli kaasa toonud neile iseloomulikku rahvustoitu. Nii sai 

maitsta kuulsaid Prantsuse juuste ja pasteete, Taani heeringat, Iiri soodaleiba ja lõhet ning 

Walesi juustu ja küpsiseid. Lisaks rahvusköökide tundmaõppimisele saime selgeks ka mõned 

tantsud ja laulud, mida iga riik kõigile peololijatele õpetas. Meie, eestlased, õpetasime külalistele 

tantsuõpetaja Piret Kuntsi juhendamisel „Kaerajaani“ ja „Kolonntantsu“.  



 Laupäeval ja pühapäeval tutvusid meie külalised Tallinna vanalinnaga, käisime seiklemas 

Rakvere linnuses ja külastasime kunstimuuseumi KUMU. Kõige enam jäi kõigile siiski meelde 

Ääsmäe koolis veedetud päev ja meeleolukas rahvusvaheline õhtu. 

  

Eestis toimunud kokkusaamine oli selle projekti viimane, aga koosolekul Ääsmäe koolis olid kõik 

projektis osalevad koolid ühel meelel, et tuleks minna edasi uue projektiga. Kahe projektiaasta 

jooksul on tekkinud tugevad sõprussidemed ja palju uusi tutvusi, mis on saanud oluliseks osaks 

meie kooli elus. 

  

Siin on mõned meie külaliste muljed reisist Eestisse: 

  

Mary Howley, Iirimaa: “Suur aitäh selle ilusa aja eest, mille me Eestis veetsime: Meile meeldis 

väga Ääsmäe koolis veedetud päev. Teie kooli tantsijad ja lauljad on suurepärased, te olete 

kindlasti väga uhked nende üle.” 

  

Margit Sundo, Taani: “Oli väga meeldejääv reis, meile avaldasid väga suurt muljet teie õpilased 

ning lauljad ja tantsijad, kes meile esinesid. Selle lühikese aja jooksul kogesime me nii paljut. 

Reedene õhtu koolis rahvusvahelise toidu, tantsu ja meeskonnavaimuga oli fantastiline! 

Loodame, et saame selle edasi kanda oma tulevasse projekti.” 
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