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Täna Ääsmäe
Hääles

Harjumaa laulu- ja tantsupidu „Ajamustrid“
1. juunil toimus Harjumaa laulu- ja
tantsupidu
„Ajamustrid“.
Lauluja
tantsupeost võtsid osa ka Ääsmäe kooli
tantsulapsed õpetaja Piret Kuntsi juhtimisel.
Ääsmäe koolist olid väljas 1. ja 2. klassi
segarühm, 3.-4. klassi segarühm ning 5.-9.
klassi segarühm. Lisaks osalesid ka Ääsmäe
noorte segarühm ja Ääsmäe memmederühm
SÜGIS, keda samuti juhendab õpetaja Piret
Kunts. Tegelikult oli õpetaja Piretil
tantsimas veel rühmasid – tema juhendab ka
Turba
ja
Riisipere
Kultuurimaja
tantsurühmi. Seega oli õpetaja Piretil
Harjumaa laulu- ja tantsupeol kokku tantsimas lausa 11 rühma!
Kuigi proovid toimusid vihmas ja äikeses ning ka peopäevaks sadu ja
tormi ennustati ei tulnud päris peopäeval taevast alla ainsatki
vihmapiiska. Vahepeal tõusid küll pilved, mida platsilviibijad saatsid
igatsevate pilkudega – eks proovige ise kõrvetavas päikeses tund-tunni
järel proove teha, seejärel rongkäigus kõndida ja siis veel ka esineda! Aga
ei ühti, vihma ei tulnud. Võib-olla oligi see parim. Märjana tantsidalaulda pole kellelgi eriti mugav.

Lk 1-2 Harjumaa lauluja tantsupidu
„Ajamustrid“
Lk 3 Eesti Vabariigi 95.
sünnipäeva aktus
Lk 3 Eesti Vabariigi 95.
sünnipäeva kontsert
Lk3 Sõbrapäeva Ääsmäe
Põhikoolis
Lk 3 Stiilipäev Ääsmäe
Põhikoolis
Lk 4 Esimene klass
Solarises
LK 4 Üheksas klass Energia
Avastuskeskuses
Lk 5 TV 10
Olümpiastarti
Lk 6 TV 10 Olümpiastarti
(järg)
Lk 6 Saalihokivõistlused
Ääsmäe koolis
Lk 6 4. klassi õppekäik
Keila-Joa parki

Päev algas vara - juba veidi seitse läbi algasid esimesed proovid. Lk 6 4. klassi klassiõhtu
Vanemad tantsurühmad olid küll ka varem proove teinud, kuid nooremad Lk 7 Maod meie koolis
tantsurühmad ja tantsud koori saatel mängiti alles sel hommikul esimest
Lk 8 Ääsmäe õpetajad
korda läbi.
Iirimaal ja Austrias

Pärast proovi lõppu joosti sööma. Mida vähem rääkida söögijärjekorra
pikkusest, seda parem. Ilmselt on kõigil, kes kunagi kuskil
rahvakogunemisel või esinemisel toidujärjekorras seisnud, sellest väga
hea ettekujutus.
(järgneb lk 2)

Lk 8 Taani kirjasõprade
külaskäik ja Megazone
Lk 9 3. klassiga Ahaa
keskuses
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Harjumaa laulu- ja tantsupidu
„Ajamustrid“ (algus lk 1)

Suvi! Võrratu suvi!

Pärast söömist oli aeg suunduda algkooli ja
seal riided vahetada ning seejärel rongkäigu
Nende sõnadega algab tore laul, mida sageli alguspaika kiirustada. Rongkäik ise oli pikk ja
armastatakse tantsumuusikana kasutada suve alguse uhke. Rongkäigu sabas liikusid laululava
noortepidudel. Nüüd on see võrratu suvi ka juurde ka vaatajad. Hiljem tulijaid tabas
Eestimaale jõudnud – ja võib öelda, et päris suure ebameeldiv üllatus – mida seal rääkida
kuumalainega. Kui eelmisel nädalal veel tihti sadas istekohtadest, isegi hea vaatega seisukohti
ja ilma pilve all hoidis, siis juba nädala lõpus tõusis polnud enam kuskil leida. Kui kellegi jalad
päike taevast valitsema ning ei taha oma kohast aga istumisest või seismisest kangeks jäid, oli
kuidagi loobuda.
tal võimalus ringi kõndida ja uudistada
lauluplatsi kõrval asuval Keila laadal
Ka kooliõpilaste jaoks on suvi kätte jõudnud: täna- pakutavat. Ka tantsu- ja laululapsed kasutasid
homme lõpetavad oma kooliaasta 1.-8. klassi oma vabadel hetkedel seda võimalust meeldi.
õpilased (nojah, enamik neist – mõne jaoks algab
veel niinimetatud „viies veerand“). Juuni lõpuks on Kontsert ise kulges kava järgi ning lõppes
oma põhikooliteega ühele poole saanud ka 9. klass.
isegi oodatust varem. Osales mitmeid tuntud
inimesi näiteks Ivo Linna, kes koos kooriga
Kooliga on selline kummaline asi, et ühest küljest on esitas laulu „Isamaa ilu hoieldes“, Harry Illak
kool kogu aeg väga ühte moodi – koolimaja, (Eesti Puhkpillimuuskika Ühingu esimees) ja
õpetajad, ained, tunnis, õpikud, kodused ülesanded, dirigent Eri Klas (kes on Harjumaa
koolivaheajad... Teisest küljest on aga kõik kogu aeg aukodanik). Kontserdi lõpetas suur ühislaul
uus ja muutuv. Pole kahte ühtmoodi koolinädalat ega ja-tants „Põhjamaa“.
kahte ühtmoodi kooliaastat, kahte ühtmoodi klassi
ega ühtmoodi õpilast. Kõik on kogu aeg uus ja Peale kontserdi lõppu suunduti koju – kes
huvitav.
koolibussiga tagasi Ääsmäele, kes vanematega
koos oma rada.
See omapärane ja eriline kooliaasta sai läbi, temast
on jäänud palju erinevaid mälestusi. Ees on ootamas Suur tänu kõigile Ääsmäe kooli tantsulastele
suvevaheaeg – ja seejärel uus kooliaasta.
ja Ääsmäelt pärit tantsupeolistele, õpetajatele
Mariina Kirspuule, LiinaTammele ja Merle
Head suve ja tere tulemast tagasi neile, kes Ääsmäe Lareteile, kes oma klassi lastele sel pikal
kooli sügisel taas naasevad.
päeval saatjateks olid, lapsevanematele, kes
Head suve ja head teed neile, kes siia enam tagasi ei lapsi toetasid ja vaatama tulid.
tule.
Ja suur tänu õpetaja Piret Kuntsile, tänu
Aga külla tulge ikka!
kellele meie üldse sellele peole saime!
Ilusat suve Sulle!
Õpetaja Terttu-Triin Tomusk
Lugupeetud lugeja!
Ääsmäe Hääles ei ole kajastatud kaugeltki mitte kõik
Ääsmäe
laste
koolisündmused,
ekskursioonid,
õppekäigud ja muud toredad tegemised. Kõige selle jaoks
lihtsalt ei jätku leheruumi! Meie ajalehte on seega valitud
mõned sündmused, mille kohta õpilased oma artikleid
kirjutasid.
Head lugemist!

õpetaja Terttu-Triin Tomusk
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Ei juhtu ainult sellel,
kes midagi ei tee

Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva kontsert
Sel aastal tähistas meie oma Eesti Vabariik juba 95. sünnipäeva.
Tegemist on päris auväärse eaga, eks ole?

Matemaatika

Ääsmäe Põhikoolis tähistati meie riigi sünnipäeva piduliku aktusega
hommikul ja uhke kontserdiga õhtul.

Pikkusühikud on:
millimeeter, sentimeeter,
detsimeeter, meeter,
alkomeeter...

Kontsert oli tõepoolest väga esinduslik! Lavale jõudsid oma oskusi
näitama peaaegu kõik Ääsmäe kooli laulu- ja tantsulapsed nin
pillimängijad. Ainult mõne üksiku oli haigus koju nukrutsema jätnud...

Sõbrapäev Ääsmäe
Põhikoolis
Nagu
meie
koolis
traditsiooniks saanud, nii
korraldas ka sel aastal
Sõbrapäeva üritused Ääsmäe
Põhikooli õpilasomavalitsus.
Palju elevust tekitas õpilaste
hulgas nn südamete- jaht: tuli
üles
leida
nii
palju
õpilasesinduse liikmete poolt
koolimajja laiali peidetud
punaseid paberist südameid,
kui võimalik. Kes leidis
kõige rohkem südameid oli
võitja ning sai auhinna!

Lisaks Ääsmäe kooli praegustele õpilastele esines kontserdil ka õpetaja
Piret Kuntsi juhitud vilistlasrühm ning Ääsmäe tantsumemmed. Suur
ettevalmistumine ja proovide tegemine tasus end hulgaga ära – kõik
laabus sujuvalt ning ilma probleemide ja segadusteta. Kuulata-vaadata
oli igaühele midagi.

Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva aktus

Stiilipäev

23. märtsil toimus Ääsmäe Põhikoolis Eesti Vabariigi 95. aastapäevale
pühendatud aktus. Nagu ikka, oli aktusel ka seegi kord nii muusikalisi
Stiilipäev oli 24. mail. numbreid kui kõnesid. Tublilt ja julgelt esinesid oma kõneosaga 5.
Seekordse
stiilipäeva klassi õpilased Lisanne Nurk ja Margo Maltis ning 9. klassi õpilased
teema oli „Ametid“. Mina Johanna Muidre ja Sigrid Poll.
olin ehitaja, kel oli suur
pluus, suured püksid, Toimus ka Ääsmäe Põhikooli direktori Jaanus Kallioni vastuvõtt, kuhu
ehituskiiver ning kohver.
olid õpilaste hulgast kutsutud kõige tublimad ja aktiivsemad.
Ma ei jõudnud üldse teiste
laste kostüüme näha, kui
oma klassi „ameteid“ ma
ikka nägin. Hendrik oli
tuletõrjuja ning Paul oli
treener.
Kõik
teised
ütlesid, et nemad on
töötud, kuid see tähendas
seda, et nad ei osalenud
stiilipäeval.
Egne Korol, 6. klass

Direktori vastuvõtul: Lisanne Nurk (5. klass), Egne Korol (6. klass),
Grete Võrno (5. klass), Liisa Silm (6. klass)
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Üheksas klass Energia
avastuskeskuses

Esimene klass solarises

Kolmanda veerandi eelviimasel nädalal käis esimene klass koos
eelkooliga Solarises uudistamas, milline näeb välja kinoruumide
18. jaanuaril külastas 9. klass telgitagune. Piilusime popcorni masinasse, nägime, kuidas need
küpsevad ja saime ka maitsta värskelt valminuid. Seejärel käisime
Energia Avastuskeskust.
kõige suuremas kinosaalis ja kuulasime tutvustust, saime teada, et
Esimese
asjana
läksime istekohti on selles saalis 525. Paljud lapsed püüdsid ikka kõige
väikesesse ruumi, mis oli kõrgemal istuda ja tunda, et on tähtsad tegelased.
pime. Maas olid kott-toolid.
Kõik istusid toolidel, silmad
ekraani poole ja kuulasid
keskuse töötaja juttu.
Meile
räägiti
erinevatest
planeetidest, nende kaaslastest
ja tähtedest ning esitati ka
küsimusi.
Peale tutvustavat filmi saime
keskuses ringi vaadata ja
erinevaid eksponaate uurida.
Üks huvitavamaid ruume oli
täiesti pime ruum, kus käidi
mitmeid kordi.
Mulle
endale
meeldis
naelvoodi, mis esmapilgul
tundus valus, kuid nii see ei
olnud.
Johanna Muidre (9. klass)
Sõber

Enne meie kinoseanssi uudistasime ruumi, kus olid suured
metallvidinad ja palju filmirulle – see oli koht, kus film masinasse
pannakse ja läbi väikese akna vaatajani jõuab.
Vaatamiseks oli „Kollide kompanii“.

Kallis sõber väike
Õues paistab päike
Minul on sust palju pilte,
Aga väga vähe silte.
Violette Tahk, 3. klass

Tore sõber
Tore sõber kallis on minule,
Lõik sõbrad kallid on ka
endale!
Kui tülis oleme, ka siis ära
lepime,
Kui lahku jookseme, siis
vastu ka jookseme!
Gerli Peet, 2. klass

Kokkuvõttes oli tore ja vahva päev, sai süüa popcorni ja juua
karastusjooki ning vaadata filmi.
Õpetaja Mariina Kirspuu
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Sport? Sport. Sport!
TV 10 olümpiastarti
TV 10 Olümpiastarti on Eesti
Kergejõustikuliidu ja Eesti
Rahvusringhäälingu koostöös
korraldatav
noortesporti
propageeriv
võistlussari.
2012. aasta 8. detsembril
alustas võistlussari oma 42.
hooaega.
TV 10 Olümpiastarti on
kaheastmeline
võistlussari,
mis katab ära terve Eesti:
eelvõistlused maakondades ja
viis üle-eestilist võistlust
(ühel
hooajal)
neli
üksikalade etappi ning üks
mitmevõistluse finaaletapp.
Võisteldakse võistkondlikus
ja
individuaalarvestuses.
Võistlused toimuvad kahes
vanuseklassis: vanem grupp –
13-14-aastased poisid ja
tüdrukud ning noorem grupp
– 12-aastased ning nooremad
poisid
ja
tüdrukud.
Võistkondlikus
arvestuses
võistlevad
koolide
võistkonnad.

TV 10 vabariiklik võistlus toimus 25. mail. Võistlus toimus
Karksi-Nuias Viljandimaal.
Meie pidime olema Ääsmäe kooli juures kell 9.00 hommikul.
Me sõitsime natuke hiljem välja, sest ootasime teisi, kes
polnud veel tulnud. Karksi-Nuiasse sõitsime bussiga kolm
tundi. Bussis vaatasime filmi „Krokodill“. See film rääkis,
kuidas üheksa noort läksid mingisugusele saarele. Ja krokodill
sõi neid ükshaaval, sest keegi noortest oli võtnud krokodilli
muna, aga nad ei teadnud seda. Ja lõpuks jäi ainult kolm noort
üheksast alles. Peale filmi vaatamist olime bussis niisama kuni
lõpuks jõudsime kohale.
Karksi-Nuias sadas vihma! Jõudsime kohale umbes kell 11.00,
pidulik avamine oli kell 12.00.
Kui olime jõudnud staadionile, panin oma koti ära ja hakkasime
sooja tegema, sest varsti hakkas kaugushüpe.
Alguses oli kaugushüppes proovikatsed ja pärast kolm katset.
Kauguses läks mul suhteliselt hästi – ma hüppasin 3.95 meetrit.
Tegin sellega oma isikliku rekordi, aga ma oleksin soovinud, et
ma hüppaksin 4 meetrit välja.
Peale kaugushüppe oli mul veel üks ala. See ala oli 600 meetri
jooks. 600 meetri jooks algas tund peale planeeritud aega, sest
vihma sadas ja minu vanuseklassil oli pallivõistlus. 600 meetri
jooksus mul nii hästi ei läinud kui ma lootsin, sest mu aeg oli
2.04 või 2.03. Ma oleksin aga tahtnud joosta alla kahe minuti.

Pärast jooksmist oli söömine, ja pärast söömist elasin kaasa
teistele, kes veel võistlesid. Viimane ala oli 1000 meetri jooks
poiste vanuserühmale. Seal jooksis Siim (Siim Edward
Sinimeri, 7. klass), kes sai kolmanda koha. Võistlus sai läbi kell
20.00, aga algselt pidime kella kaheksaks olema juba Ääsmäel
Ka
Ääsmäe
Põhikooli
tagasi. Bussi sõitsime taas peaaegu kolm tundi. Vahepeal oli ka
õpilased
osalevad
oma
WC peatus. Ääsmäele jõudsime umbes kella 10 ja 11 vahel.
kehalise kasvatuse õpetaja
Lisanne Nurk, 5. klass
Kristjan Küttise juhendamisel
edukalt selles võistlussarjas.
Mina käisin 25. mail TV 10 Olümpiastarti võistlusel. Ma heitsin
ketast ja viskasin palli. Palli viskasin ma 42 meetrit. Selle
25. mail käisid meie kooli
tulemusega ma kahjuks finaali ei saanud. Siis heitsin ma ketast.
õpilased koos õpetaja Kristjan
Kettas heitsin ma oma uue isikliku rekordi – 32,78 meetrit.
Küttisega Karksi Nuias TV
Selle tulemusega sain ma teise koha. Esimese koha saanu heitis
10 olümpiastarti vabariiklikul
50 sentimeetrit rohkem. Mind filmiti ja küsiti intervjuud. Siis
võistlusel.
Oma
muljeid
sõitsime kolm tundi bussiga Ääsmäele tagasi. Peale kella
jagavad 5. klassi õpilased
kümmet jõudsime koolimaja ette. Siis läksin koju.
Lisanne
Nurk,
Markkus
Markkus Ansip, 5. klass
Ansip ja Alice Vaiknurme.
(järgneb lk 6)
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4. klassi õppekäik Keila-Joa
parki

TV 10 Olümpiastarti (algus lk 5)

Laupäeval, 25. mail toimusid TV 10 olümpiastart võistlused.
Koolist väljusime bussiga kell üheksa hommikul. Võistlused toimusid
Keila-Joal sai palju looma jälgi Viljandimaal. Sõitsime sinna umbes 2,5 tundi. Sõit oli pikk ja igav. Mina
näha ja meie õppisime neid. Me mängisin põhiliselt telefoniga.
nägime orava, metssea ja
rebase jälgi. Veel õppisime Kohale jõudes sadas seal vihma ja oli kõva tuul. Mul oli üsna külm. Algul
metsas käimise reegleid. Me läksime koolimaja võimlasse, pärast panime asjad bussi.
saime teada kes oli selle pargi
omanik.
Minu ala algas alles kell 14.25, kohal olime umbes kell 12. Minu ala oli
Meile räägiti ka üks legend
„poogna“ silla kohta. Selle silla
minevik oli päris põnev. Me
õppisime ka ühtteist kose
kohta. Me saime teada, et kosk
liigub iga aasta umbes 1 meeter
tagasi.

pallivise. Kui mul oli vaba aeg, vaatsin ma, kuidas teised kaugust hüppasid
või olin lihtsalt bussis. Kui pallivise algas, pidin ma kaua ootama, sest
mina olin üsna lõpus. Ma viskasin palli 28 meetrit, mis minu jaoks on halb
tulemus, sest minu isiklik rekord on 33 meetrit.

Kui pallivise läbi sai, läksime bussi. Ootasime bussis, millal kõik alad
lõpevad. Kui ilm natukene ilusamaks läks, läksin ma burgerit ostma.
Burger söödud ja kõik alad läbi, hakkasime kodu poole sõitma. Sõitsime
jälle 2,5 tundi, aga seekord oli bussis lahedam. Koju jõudsime kell pool
Kui me matkasime,
siis kümme, tegelikult pidime koju jõudma aga kell kaheksa.
mängisime
ka
mõningaid
mänge ja saime teada, et mõned Päeva oli tore, mis sellest, et mul võistlustel halvasti läks. Aga ilmaga meil
inimesed
usuvad küll ei vedanud, mistõttu oli seal võistlustel väga külm olla.
metshaldjatesse.
Keila-Joa
Alice Vaiknurme, 5. klass
lähedal oli ka üks mõis, mille
Saalihokivõistlused Ääsmäe koolis
kunagine omanik oli ka selle
pargi omanik.
Mai alguses olid Ääsmäe koolis saalihokivõistlused. Iga klass pidi välja
panema oma võistkonna. Meie klassi võistkonda kuulusid Egne Korol,
Lizette Lara Kamm, Annika
mina (Liisa Träss), Rauno Miller, Paul Theodor Oja ja Maiko Nigul. Oli
Sõelsepp, Renata Kiilberg,
kolm vanuserühma: 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-9. klass.
4. klass
1.-3. klassi vanuseastmes võitis 2. klassi võistkond, 4.-6. klassi
vanusegrupis võitsime meie ning 7.-9. klassi grupis võitis 9. klass. Kõik
said ka autasud ning 1. koht sai karika. Peale võistluste lõppu said kõik
Meil oli tore klassiõhtu, aga
mängijad kooki.
meil ei olnud kindlat teemat.
Me saime ka aulas olla ja seal Võistluse korraldajad olid kolm kaheksanda klassi poissi: Tiit Träss, Karl
mängida. Igaüks tõi ise midagi Riis ja Alvin-Artur Lehestik.
söödavat kaasa. Kaasa toodi
See oli tore võistlus ja võiks järgmisel aastal korduda.
kringlit, küpsist jms...
4. klassi klassiõhtu!

Liisa Träss, 6. klass
Kringel mis toodi oli nii suur,
et sellest saime veel järgmisel
Loomulikult oli kõikvõimalikke spordisündmusi veel hulganisti – nii koolis kui
päeval
kõhu
täis.
Me väljaspool kooli.
mängisime põnevaid mänge.

Kõige parema ülevaate annab Sulle, kallis lugeja, Ääsmäe Põhikooli
koduleheküljele välja pandud pildigalerii pealkirjaga 2012/2013 õa Sport, kuhu
õpetaja Siret Saarniit lisab pilte sündmustest, kus osalised olid meie kooli
õpilased.

Lizette Lara Kamm,
Annika Sõelsepp,
Renata Kiilberg,
4. klass Vaata ise: http://www.aasmaepk.edu.ee/galerii/?fbasid=367421143341719
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Pildid sarjast „... ja madu“

20. mail käis Ääsmäe koolis Toomas Pranstibel, kes on tuntud
loomaajakirjade väljaandjana (Loomade Maailm, Rästik) aga ka
sellega, et teeb meeleldi kutsujate – näiteks koolide – juurde
külaskäike, kaasas suur kott, millesse pakitud roomajad. Seekord,
Ääsmäe koolis, ilmusid tema kotist neli madu ja üks sisalik.
Maod meie koolis

Kalle ja madu
(Kalle Kastehein, 6. klass)

Maarit ja madu
(Maarit Olbri, 9. klass)

Egne Korol (6. klass) meenutab: „20. mail käis Ääsmäe Põhikoolis
mees, kes peab madusid. Tal oli kaasas kolm madu ja üks sisalik.
Kahte madu sai katsuda ja ühte neist sai kätte võtta.
Sel mehel on nelikümmend madu ning ta ütles, et nendega
tegelemiseks on vaja palju aega. Maomehel on ka kakskümmend
ämblikku, kuid ühtegi neist polnud tal kaasas. Paljud kartsid madusid,
kuid võib-olla sai mõne lapse maohuvi alguse just täna.“
Cindy Rätsep (6. klass): „Paljudele õpilastele väga meeldisid need
olendid ja ka mulle, kuid mul on nende vastu suur hirm. Too mees
rääkis meile paljudest madudest. Nende kiirusest, mis on nende
nimed, millest toituvad ja kus elavad. See jutt oli väga huvitav kuna
varem ma ei teadnud madudest eriti midagi. See ei olnud minu arvates
eriti hea, et need maod niimoodi vabalt olid, kuid õnneks nad ei teinud
midagi. Mõned õpilased võtsid maisimao kätte ka. Võtsin isegi, kuid
minu jaoks oli see ebameeldiv. Madude kehavärvid olid aga väga
ilusad.
Lõpuks ütleks veel nii palju, et edaspidi võiks veel tulla kooli
spetsialist, kes uurib huvitavaid loomi.“
Egne Korol ja Cindy Rätsep, 6. klass

Ragnar ja madu
(Ragnar Markus Kuljus, 9. klass)

Alice ja madu
(Alice Vaiknurme, 5. klass)
Mehele ei passi karta. Ignoreerida aga võib küll.
(9. klassi õpilased Ragnar Markus Kuljus ja Argo Tiits ning maisimadu).
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Ääsmäe õpetajad Iirimaal ja Austrias

Taani kirjasõprade külaskäik ja Megazone

Kõik hea saab ükskord läbi. Nii hakkan ka Comeniuse
projekt, milles Ääsmäe Põhikool on õpetaja Anu Ariste Mai keskel käisid 6. klassil külas Comeniuse projekti
kaudu saadud kirjasõbrad Taanist.
juhendamisel osalenud, taas lõpule jõudma.
Projekti käigus on valmis saadud mitmete toredate ühiste
asjadega – näiteks valmis ühine mitmekeelne kokaraamat,
kuhu on ülestähendatud projektis osalenud koolide
kodumaal armastatud toitude retseptid koos piltide ja
valmistamisõpetustega. Loodetavasti jätkub projekti
käigus alguse saanud kirjasõprus Ääsmäe kooli õpilaste
ning Taani ja Austria õpilaste vahel (Taani kirjasõbrad
käisid mai keskel koguni Ääsmäel 6. klassil külas) veel
kaua pärast projekti lõppu.
Projekti raames käisid projektis osalevate koolide õpetajad
üksteisel
külas,
et
tutvuda
erinevate
riikide
haridussüsteemi ja koolikorraldusega. Külastati tunde,
kuulati õpilaste esinemisi ning tutvuti vastuvõtjamaade
vaatamisväärsustega, et neist hiljem kodus õpilastele
jutustada. Lõppeva projekti viimased reisid toimusid
märtsis Iirimaale ja mai alguses Austriasse.

Teisipäeval, 14. mail läksime klassiga linna, et
kirjasõpradega kokku saada. Kõigepealt näitasime
neile vanalinna ja niisama rääkisime juttu. Aga me
rääkisime rohkem omaette, sest me ei julgenud
nendega rääkida.
Kui vanalinna ära näitasime, siis läksime Megazone´i.
Seal mängisime kaks mängu, sest rohkem ei jõudnud
(tegelikult oleks pidanud kolm mängu tegema).
Pärast Megazone´is käiku liikusime tagasi bussi
poole, et koju sõita. Kui me bussis olime, siis tulid
meie kirjasõbrad akna taha lollitama ja head aega
ütlema. Seejärel sõitsime koju ja päev oli sellega läbi.
Kolmapäeval, 15. mail tulid kirjasõbrad meie kooli.
Alguses pidi meil olema kolm või neli tundi ja nad
pidid peale neid tunde tulema, aga nad jõudsid varem.
Kõigepealt tegime klassi ühiseks tunniks korda ja siis
rääkisime neile meie koolist. Seejärel näitasime ja
tutvustasime neile kooli. Käisime kõik klassid ja
noortekeskuse läbi.

Iirimaal käisid Ääsmäe kooli õpetajad Anu Ariste, Siiri
Kliss, Sirli Liiva, Helene Arula, Tiina Selke ja Terttu-Triin
Tomusk. Sõidu sihtkohake oli väike Oranmore’i linnake
Galway lähedal Iirimaal. Loomulikult tutvusid õpetajad
kooliga ja külastasid tunde, väga huvitav oli võimalus
näha võõrustajakooli populaarseid spordialasid, mida
entusiastlikult demonstreeriti (meeldib ju ka meie kooli
Kui kool oli külalistele näidatud, saime vaba aega, et
õpilastele tutvustada kõigile külalistele saalihokit).

koos taanlastest kirjasõpradega kuhugi minna ja

Järgnevatel päevadel toimusid ekskursioon Galway linnas rääkida. Läksimegi mänguplatsile ja lihtsalt rääkisime
ja Iirimaa rannikul. Väga tore oli Bunratty seal. Enne nelja pidime koolimaja juures tagasi
vabaõhumuuseumi ja lossi külastus (lossis ootas külalisi olema, et hakata saalihokivõistlust pidama.
ka keskaegne pidusöök koos muusika ja esinejatega).

Saalihokivõistlus oli tore, paljud mängisid (paljud ka

Kõige toredam oli aga kindlasti võimalus jälgida püha
Patricku päeva paraadi Galways ning võtta ise osa mitte). Mina ei saanud mängida, sest mu jalg oli haige
ja ma kukkusin ka samal päeval.
paraadist Oranmore’is.

Peale võistlust läksime klassi ja hakkasime sööma.
Varsti tulid taanlased oma pirukate ja muus
söögikraamiga ja me hakkasime koos sööma. Seal
Austrias
toimus
Comeniuse
projekti
viimane rääkisime ka juttu ja kuulasime muusikat. Taanlased
kokkusaamine. Ääsmäe kooli õpetajad jäävad veel kauaks panid oma muusikat ka.
Iirimaalt koju jõudsid õpetajad hilja õhtul – kõik olid väga
väsinud aga täis toredaid mälestusi.

meenutama võõrustajate külalislahkust ja kõike toredat,
mida neile näidati.

Kella kuue aeg sai koosveedetud aeg läbi. Saatsime
oma kirjasõbrad bussi ja enne ärasõitu kallistasime
Muidugi on kahju, et see projekt läbi sai. Samas annab
ühe projekti lõpp võimaluse alustada uut. Ootame kõiki.
põnevusega, mida tulevik toob!
Õpetaja Terttu-Triin Tomusk

Siis oligi meie supertore päev läbi.
Kirke Arusoo, 6. klass
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3. klassiga Ahaa keskuses

Sõbrapäev

Meie klass (3.) käis Ahaa keskuses. Ääsmäelt sõitsime Sõbrapäev on tore päev
bussiga Tallinna. Kohale jõudes arvasime, et giid näitab ja Küll saab nalja,
juhatab, kuid selgus, et võisime ise vabalt ringi vaadata.
Küll saab kalja.
Oleme kõik sõbrad koos,
Ahaa keskuses oli 4D kino; ratastooliralli; peegel labürint; Oleme ka mänguhoos.
pall, mis tõusis õhuvoolu abil õhku kui vajutasid nuppu; Mul on sõpru väga palju,
erinevate pirnide valguse näitamine; seadeldis, mis näitas, Sööme kõik koos viinamarju.
kuidas tekib orkaan; puude istutamine aja peale;
tähelepanumängud; gloobus, millel olid nupud riikide
Kelli-Ly Melsas, 4. klass
peal ja kui vajutasid nuppu, ilmus gloobuse kõrval
asuvale ekraanile tutvustus riigi kohta; harf, millel ei Minu poissõber!
olnud keeli, kuid see mängis; peegel, mis ajas segamini
sinu ja su sõbra, kes seisis teisel pool peeglit; välgu kerad; Minu sõber on ilus,
suurte torudega pill; erineva kujuga klotsid, mida kokku Silmad on tal natuke pilus.
pannes pidid saama 3x3 kuubi. Tähelepanumängudes oli Sõbralik on ta
kõige parem meie õpetaja, Liina.
Ja seda olen ka ma.
Veel meisterdasime planeedid nöörile õiges järje korras. Olime koos igal õhtul,
Kui planeedid olid valmis saime veel ringi vaadata.
Oleme naernud igal õhtul.
Palju anekdoote rääkisime,
Oma muredest rääkisime.
Oma sõbrast hoolin ma,
Nüüd oma murest räägib ta.
Oma sõbrast ma rääkima pean,
Sest oma sõbrast palju tean!
Sandra Metsvaht, 6. klass

Sõbrad
Sõbrad kallid on minule,
Nemad kallid on ka sinule.
Kui nad külla tulevad,
Õhtul siis nad koju lähevad.
Siis me lähme kelgutama,
Me lähme ka suusatama.
Õhtul kui külmaks läheb,
Sõber siis ka koju läheb.
Gerli Peet ja Brita Männaste, 2. klass
(Sõbrapäeva luulevõistluse võidutöö)
Kõigile meeldis Ahaa’s, kuid parim oli siiski kõigi arvates
4D kino!
Liisa Tikka, 3. klass
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