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S'mae! 

  

Alates 2008 aastast on Ääsmäe kool osalenud Comeniuse projektis. 

Paljud õpetajad on mööda Euroopat ringi vanderdanud, käidud on 

Iirimaal, Taanis, Prantsusmaal ning selle aasta veebruaris viis meie 

teekond Walesi.  

Wales on maa, mis kuulub Ühendkuningriigi koosseisu ja asub selle 

edelaosas. 

Pealinn: Cardiff 

Rahvaarv: umbes 3 miljonit 

Kõneldakse inglise ja kõmri (20% elanikkonnast) keelt 

Rahvuslikud sümbolid: nartsiss ja porrulauk 

Rahvuspüha: 1. märts St. David's Day. 

Missugused koolid on Walesis? 

Üks toredamaid ettevõtmisi kogu reisi jooksul oli kindlasti külaskäik 

meie projektipartnerite kooli Ysgol Llanddoged. See on algkool vaid 4 

klassi ning nn. eelkooli klassid. Alati on tore näha kuidas mujal 

maades õpitakse ja õpetatakse. Mis mulle kõige enam teisiti tundus, 

oli see, et lapsi ümbritsesid igast küljest raamatud. Kõikjal olid riiulid 

lookas raamatutest ja uskuge või mitte, aga lapsed lugesid neid 

raamatuid ja veel väga innukalt, isegi vahetundides.  



Teistmoodi oli ka ruumide kasutamine: spordisaal oli vaid kehalise 

kasvatuse tunni ajal spordisaal, muul ajal tegutses seal päris 

pisikeste mänguklass, söögivahetunnis lükati sisse ja volditi lahti 

söögilauad toolidega ning külaliste saabudes muundus saal nagu 

võluväel aulaks.  

Üheks omapäraseks kogemuseks sai käik keelekümbluskooli. Kõmri 

keelt kõneldakse Walesis vähevõitu, ent huvi selle vastu on üha 

tõusmas, seega saadavad vanemad oma lapsi üheks 

õppeveerandiks kõmri keele keskkonda õppima. Palju 

õpitakse luuletusi ja laule ning tegeledakse draamaga.  

Mida meeleolukat veel tegime- nägime?  

Ühel lumisel päeval korraldati retk läbi Snowdonia rahvuspargi, kus 

asub ka Walesi kõrgeim mäetipp 1085 m, kuid paraku me seda ei 

näinud. Ta peitvatki end pidevalt pilvedes. Küll aga tegime pisikese 

jalutuskäigu liustiku poolt vormitud oru pervel. Kuid liustiku järvedele 

meid kõndima ei lubatud, kuna lumi, mis on siinkandis väga 

ebatavaline, olevat ohtlikult libe. 

Me võime veel öelda, et oleme käinud maailma kõige pikema nimega 

külas. See asub Anglesey saarel ja nime ette lugemiseks varuge 

kannatust: 

LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTY

SILIOGOGOGOCH, mis tõlkes tähendab Maria kirik valge sarapuu 

lohus kiire veekeerise ja punase koopa juures asuva püha Tysilio 

kiriku juures. 



Samasse päeva mahtus ekskursioon Victoria aegsesse kiltkivi 

kaevandusse (Llechwedd Slate Caverns). See on maa- alune 

muuseum- kaevandus, kus 12 aastane poiss jutustab oma loo, mil ta 

siin pimedates ja rõsketes käikudes iga päev pikki tunde töötamas oli. 

Lugu ise oli sünge, aga liigutav, mõni hellahingelisem sai koguni 

pisara silmanurka.  

Conwy linnas külastasime 1283 aastal Edward I poolt rajatud 

sõjaväelist kindlust, Conwys oli ka Suurbritannia väikseim maja 

(3,05m x 1,8m). Pisike oli ta seetõttu, et kalur Robert Jones soovis 

omale maja vaatega merele. Kuid linnamüüri ääres oli ruumi vaid just 

nõnda pisikese maja jagu. Nii ta pidigi piskuga leppima. 

  

Mida on Comenius projektis juba korda saadetud ja mis ees ootab? 

Kokku on kogutud igalt maalt esseed „Minu lemmik aastaaeg“ ja 

moodsad muinasjutud; valminud on iga riigi nägemus Aisophose 

valmist „Jänes ja kilpkonn“. Projekti raames on DVD- le salvestatud 

intervjuud Ääsmäe eakatega ja rahvajutu „Helde puuraidur“ 

dramatiseering. Paljudel õpilastel on kirjasõpru meie partnerkoolidest. 

Tegemisel on 5-keelne sõnaraamat ja kogu materjal peaks peagi 

nähtaval olema projekti koduleheküljel. Rõõmustav uudis on seegi,et 

8- 11 aprillil ootame külalisi Eestisse ja muidugi ka oma kooli 

Ääsmäele. 

  

There's a friendship which is true 



Kind and loving, through and through, 

 And together we shall stand, 

Build our future, hand in hand. 

 


