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Emakeelepäev  ÄÄSMÄE KOOLIS

14. märts oli peale kolmanda veerandi viimase päeva eriline
veelgi olulisemal põhjusel. Nimelt oli emakeelepäev. Koolis
korraldati sel puhul
erinevaid üritusi ,
millest võtsid osa
kõik õpilased.
Hommik algas aulas
suure kogunemisega.
Üheksanda k lass i
õ p i l a s e d o l i d
valmistanud ette väga
põhjaliku ettekande. Nad andsid ülevaate emakeelepäeva
ajaloost, eesti keele eripärast ja tõid esile meie keele ilu huvitava
luulekava etlemisega. Nad rääkisid Kristjan Jaak Petersonist kui
esimesest eestikeelsete luuletuste loojast, kelle auks
emakeelepäeva tema sünnipäeval tähistamegi. Üheksanda klassi
õpilased tõid esile eesti keele mitmekülgsust läbi meie huvitavate
murrete ja ka viipekeele. Ühtlasi vaatasime ka videot, kus Koit
Toome lugu „Nädalalõpp“ oli dubleeritud viipekeelde. Murrete osa
võttis äärmiselt huvitavalt kokku õpetaja Piret Tillo, kes rääkis
õpilastele seto keeles.
Kui nooremad õpilased peale üheksanda klassi ettekannet
lahkusid, vaatasime ETV videot Saaremaa Ühisgümnaasiumi
õpilastest, kes igal aastal koostavad ja korraldavad suurejoonelise
etteaste, millega hiljem käivad mööda Eestit esinemas.
Keskkooliõpilased on selles koolis juba üle kahekümne aasta
lavastanud vallatu kabaree. Jätkub 2. leheküljel.

SIRLI LIIVA,
õpetaja

ILMUB AASTAST 1994

TÄNASES LEHES

1
2

. lk. E m a k e e l e p ä e v
Ääsmäe koolis

. lk. Ä ä s m ä e k o o l i
huvialaringidest

. lk. I I I v e e r a n d i l
t o i m u n u d ü r i t u s t e
ülevaade
. lk. Ääsmäe kooli mv
s i s e k e r g e j õ u s t i k u s .
V a s t l a v õ r k 2 0 1 4 .

T ä h e l e p a n u , S t a r t
alagrupivõistlus Peetri koolis.

. lk. H e a d k o h a d
k e r g e j õ u s t i k u s .
Võistluskalender IV õ.v.
. lk.

. lk.

. lk. Teadaanded

3
4
5
6

8
7

L o o d u s k a i t s e -
teemaline rändnäitus. Tere
kevad, 2014. Sõbrapäeva

tomatiprojekt
Ürituste kalender 4.

õppeveerandil ja suvel



Ääsmäe Põhikooli koolileht LK. 2

Saade näitas, millist tööd ja rõõmu võib ühine ettevõtmine pakkuda. Kuigi nende etenduse sisu ei
sobi meie kooliga, siis oli see ometi õpetlik lugu meeskonnatööst. Meie väike rahvas on eesti keele
poolt kokku liidetud ning aitab meilgi teha koostööd nii suuremate kui väiksemate võitude nimel.
Ühtlasi aitas see meil meenutada, et märts on teatrikuu ja sel aastal möödub 100 aastat Estonia
teatri valmimisest.
Päeva edenedes osalesid II ja III kooliaste õigekirjavõistluses. Mäng sai inspiratsiooni saatest „Me
armastame Eestit“. Õpilased pidid jagunema 4- või 5-liikmelistesse rühmadesse. Meeskonna
esimene liige sai valida numbri, millele vastas võõrsõna nimekirjas. Mängu ei olnud valitud kõige
raskemaid sõnu, kuid esinemisärevus tegi ka lihtsamad sõnad piisavalt keeruliseks. Kui
häälimiseks mõeldud sõna käes, pidi rühma esimene liige ütlema sellest esimese tähe, teine liige
teise tähe ja nii edasi. Nii selgus iga klassi parim õigekirjatundjate meeskond, kes sai auhinnaks
valida kommikoti.
Kuid sellega võistlus veel ei piirdunud. Võitnud meeskond sai veel teise võimaluse. Nimelt pidi iga
õpilane hakkama edasi võistlema enda eest. Järgmise auhinna nimel häälis sel korral õpilane ise
kogu sõna. Kõige pingelisem võistlus oli viienda klassi õpilaste vahel, kes püsisid nii
meeskondlikus kui ka individuaalses võistluses laval kõige kauem.
Pikapäevarühma õpilased olid valmistanud ette näidendi „Kakuke“ õpetaja Airi Siimu
juhendamisel. Laval olid uhked dekoratsioonid, õpilased rollidesse sisse elanud ja kõigil tuju hea.
Etendust nägid nooremate klasside õpilased, kelle hulgas oli see menukas.
Nii möödus emakeelepäev Ääsmäe Põhikoolis. On hea teada, et eesti keel elab ja sellest peetakse
lugu. Ühine keel annab meile võimaluse leida ühiseid mõtteid ja väärtusi. Sel päeval heiskame
lipud oma keele auks ja kiituseks, et meist keegi ei unustaks, millist rolli mängib emakeel nii
ühiskonna kui üksikisiku jaoks.
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Ääsmäe kooli huvialaringidest

J
uba üle 20 aasta rahvatantsu õpetanud Piret Kunts (hetkel juhendab
Harjumaal 20 rühma) teab kuidas koolitada häid rahvatantsijaid ja olgu
see koolikontsert, tantsu- või võimlemispidu, meie kooli laste näod

säravad, laval on palju rõõmu ja kõige selle juures ollakse professionaalid -
ei eksita tantsusammudega ja igaüks teab, mis on tema roll laval. Tihti
mõeldakse, mis on rahvatantsu fenomen, aga ju on see suur ühtekuulumine
ja tohutu rõõm, mis kõiki köidab. Selgi aastal lähevad rahvatantsijad reisile
ja sedapuhku Austriasse, enne seda toimub Üldlaulu- ja tantsupidu 4.-6.
juulil Tallinnas.

Saviringi viib läbi Anne Erikson, kes on koolis kunstiõpetaja. Selles ringis on käijaid palju ja ringi
juhendajal on tükk tegemist, et lapsed ära mahutada ruumidesse. Õpetaja Anne teeb tihti ka
näitusi, kus laste tööd väljas on. Et saviring väga popp on, näitab asjaolu, et endast kunstipisiku
saavad välja lasta täiskasvanudki, kellel võimalik endale näiteks lillevaas voolida.
Koolis on spordiring, kus harjutatakse enamasti kergejõustikku, kuid sinna kuuluvad ka
pallimängud ja väiksematel lastel liikumismängud ning teatevõistlused. Spordiringi juhendaja on
Kristjan Küttis, kes on koolis ka kehalise kasvatuse õpetaja. Lisaks on saalihokitrenn, mis läbi
aastate koolile au ja kuulsust toonud. Hea meel tõdeda, et koolidirektor (spordisaalis treener)
Jaanus Kallion leiab aega juhendamaks lapsi alal, kus tema käe alt mitmed tippmängijad tulnud on.
Otseloomulikult tegutsevad koolis koorid (mudilaskoorid, poistekoorid, soolo). Juhendajaks Linda
Kardna, kes aastaid erinevaid koore dirigeerinud on. Ei ole pilli, mida õpetaja Linda ei tunneks - kui
õpilane tunneb huvi nt kitarrimängu vastu või hoopis soov trummi mängida, ei ole probleemi.
Plaatpilliringi veab õpetaja Tiina Selke, kelle juhendamisel lapsed kontsertidel esinevad. Ääsmäel
veab näiteringi õpilasomavalitsusse kuuluv Egne Korol. Abiliseks on tal 5. klassist samuti aktiivselt
koolieluga seotud Anette Kõu. Näitlejaid on neljandast ja viiendast klassist kokku 10. Kel huvi
näitlemise vastu, saab ringi minna teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.15-16.15 kooli aulas. Hetkel on
käsil näidend teemal sünnipäev, mis valmib arvatavasti neljanda veerandi lõpul. Vahepealsetel
aastatel oli näiteringi juhendajaks Kersti Roosioja, kelle käe all nii mõnegi etendusega esineti.
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Ürituste ülevaade

K
una III veerand on kõige pikem veerand koolis, siis selle
10 nädala jooksul toimus palju erinevaid sündmusi. Küll
õpilasesindus organiseeris Playback’i, mis taas õpilaste

südameid võitis, vabariigi aastapäeva puhul kutsuti edukamaid
vastuvõtule, lisaks peeti maha kaunis kontsert, kus esinesid
Ääsmäe kooli lauljad-tantsijad ja Arsise kellade ansambel.
Juhendajateks ja kontserdi läbiviijateks olid huvijuht Piret Kunts,
muusikaõpetaja Linda Kardna ja 7. klassi õpilane Egne Korol.
Veebruarikuus toimus kaks viktoriini - sõbrapäeva
muusikaviktoriin ja vabariigi aastapäeva vabadussõja
teemaline teadmiste kontroll. Ansamblite tundmises läks

esikoht 6.-9. klassi arvestuses võistkonnale Vanad ja
Kobedad (Simone, Susanna, Tiit, Margarita ja Laura) ja 1.-5.
klassi seas võistkonnale Võitjad (Keity, Laura-Liisa, Violette,
Fred ja Targo). Vahvalt vastas üks esimese klassi võistkond,
kes pakkus üle ühe vastuseks näosaate II hooaja võitjat Koit
Toomet või ema-isade lemmikut Ivo Linnat, kokku said nad 46
punktist ainult 4 silma, aga nii mõnegi loo puhul oli laul tuttav,
aga esitaja meelde ei tulnud. Eestlaste jaoks nii olulist
sündmust, kui Vabadussõda teadsid lapsed hästi, 27-ndal
veebruaril koguneti aulasse ja sealt väljusid võitjatena teades
10-st küsimusest vastuseid kaheksale Egne Korol, Liisa Träss

ja Keity Kannel. Ühe punktiga võitjatele kaotasid 6. klassi poiste ja 8. klassi poiste võistkonnad. Aasta
teises kuus ei saa üle ega ümber Sõbrapäevast. Seda päeva
hakati aktiivsemalt tähistama 1980. aastate lõpust. Nagu ikka
peeti meeles häid sõpru ja tehti kaarte, samuti ei puudunud ka
traditsionaalne südamete otsimine ja sõbrapaela punumine.
Playback’is züriisse kuulunud Aivar Pent ja Helene Arula andsid
oma hääle Urmet Neemi esinemisele, kui 4. klassi poiss laulis

Tallinna linnapea laulu „Kaunis maa”. Urmet
selle aasta võistluse ka võitis. Rahva
poolehoiu ja head kohad saavutasid ka 7.
klass ja 9. klass. Vinge esitus oli 3. klassi
õpilaste poolt. Ehk järgmisel aastal on
õpetajate või koolitöötajate muusikaline
kollektiiv võistlusel väljas valmis õpilastega
mõõtu võtma.
Traditsiooniks on saamas tublimatele lastele
direktori vastuvõtt, mis kogub koolis
populaarsust ja kindlasti need, kel sel aastal
seal käimata jäi, loodavad kutse saada

järgmisel aastal. Nagu näha kõrvalolevalt pildilt, siis kooli üks
paremaid sportlasi Siim Edvard Sinimeri selle kutse sai.

Kohusetundliku õpilasena on ka
koolitööd alati tehtud. Vastuvõtul valitseb pidulik õhkkond, kohal on
õpetajad ja pakutakse süüa ning juua.

petaja Linda Kardnat tunnustati Arvo Ratassepa
mälestusauhinnaga. A. Ratassepa mälestuauhind on
rändauhind, mis antakse välja silmapaistvate tulemuste eest

töös kooridega või koorijuhtide õpetamisel. Auhinda antakse välja
kaks korda viie aasta jooksul. Mälestusauhinna eesmärk on
jäädvustada maestro Arvo Ratasssepa kui silmapaistva koorijuhi,
pedagoogi ja helilooja nimi meie rahvuskultuuri ajalukku. Meil on

suur õnn, et õpetaja Linda just meie koolis töötab!

Õ
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Spordiuudised.

Ä
äsmäe õpilased said käia III õppeveerandil kokku kümnel
võistlusel. Pallimängudest võrkpallis ja saalihokis, lisaks
mitmel kergejõustikuvõistlusel ning Tähelepanu, Start
sarjas teatevõistlustel Peetri koolis. Kindlasti jäid meelde ka

üle pikkade aastate jooksul toimunud koolisisesed
meistrivõistlused sisekergejõustikus, täpsemalt kõrgushüppes,
paigalt kaugushüppes ja topispalli heidetes.
Rohke osavõtu juures tehti korralikke tulemusi.

1.-3. klassi seas oli teistest üle Ken-Martti
Piibar, kelle parim tulemus sündis kõrgushüppes 1.15 m. Esikolme sekka mahtusid
Sten-Erik Krull ja Danil Slizunov. Tüdrukute seas läks esikoht Marie Helene
Eensalule, talle järgnesid Lisette Kasenurm ja Evgenia Massalski. 4.-6. klassi õpilaste
hulgas saavutasid kõige paremad tulemusedAigi-Elis Pihlakas ja MarkkusAnsip, kes
mõlemad hüppasid kõrgust 1.35 m. Lisanna Jürimaa sai jagu kõrgusest 1.30 m ja tänu

headele sooritustele ka paigalt kaugushüppes
ja topispalli heidetes saavutas Lisanna oma
grupis esimese koha. Kõrgushüppe võitja
leppis II kohaga ja auväärse III koha hõivas Lisanne Nurk, kes
teisi võitis topispalli heidetes. Poistest saavutas Klaus Laurik III
koha kõrgushüppes 1.25-ga, kuid pisut nõrgemad tulemused
teistel aladel jätsid ta neljandaks. Markkus Ansipi järel saavutas
II koha Robbie Markus Kolkanen

. Väga hea võistluse tegi kaAnette Kõu ja järgmisel aastal,
kui viiendikest on saanud kuuendikud, ei oska öelda küll, kes
saaks vastu kolmikule Aigi-Elis – Lisanna – Anette. 7.-9.
klasside seas sündis ka päeva parim tulemus kõrgushüppes,

kui 8-nda klassi poiss Karl Joann Jürimaa ületas kõrgushüppes 1.60 m, talle järgnesid Siim Edvard
Sinimeri ja Margo Horn . Sama järjekord oli ka kolme ala kokkuvõttes. Tüdrukute seas
võitis Laura Männaste, kes ainsa tüdrukuna ületas paigalt kaugushüppes 2 meetri piiri. Teine koht
Simone Suile, kes kõrgushüppes tegi isikliku rekordi 1.30 m ja kolmas auhinnaline koht Sandra
Smirnovale.

Ääsmäel peeti maha traditsiooniline Vastlavõrk ehk
võrkpalliturniir, kus osalejaid nii oma külast Ääsmäelt kui
väikesest võrkpallimekast Keilast. Turniiri võitsid juba
mitmendat korda võistkonna Vanad ja Kobedad mängijad, kes
olid üle esimeses mängus Keila VK-st ja teiseski olulises
kohtumises võideti VolliPalli, kes kokkuvõttes teiseks tuli.
Vanad ja Kobedad ei olnud ainult arvestanud õpetajate
võistkonnaga, kes küll ainult mängib vastlapäeviti, aga
hoolimata vähesest kokkumängust olid autsaiderid võidule
päris lähedal. III koht läks Keilasse võrkpallikooli võistkonnale, keda juhendab Jüri Rumm. Palju õnne
veelkord Vanadele ja Kobedatele, kes aastast-aastasse on veerpalulikult tugevad ja järgmisel aastal
asuvad oma esikohta kaitsma.

Tähelapanu, Start sarjas toimusid alagrupivõistlused Peetri koolis 27-ndal veebruaril. Kahjuks oli
väikeste koolide arvestuses vaid üks konkurent – Ruila põhikool. Ja neid me võitsime! Vorm oli igas
mõttes hea (lastel olid seljas uued võistlussärgid, mis direktor Jaanus Kallion tellis) ja suurte koolidega
koos võisteldes olime juuksekarva kaugusel kolmandast kohast.

Ääsmäe kooli mv sisekergejõustikus

Vastlavõrk

Tähelapanu, Start

, III koha võitles välja Erlend
Utrop

1.50-ga 1.45-ga

kuulus

,

Väikeste koolide poolfinaal toimub 3.
aprillil Viljandis.

Meie kool sai kätte teenitud karika.

LK. 4

Kristjan Küttis,
õpetaja
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Head kohad kergejõustikus.

Aasta algas heade tulemustega tehniliste alade GP
võistlustelt Tallinnas, kui kuulitõukes jõudsid
poodiumile C-klassis Markkus Ansip, B-

klassis Karl Joann Jürimaa. Viimane sai esmakordselt jagu
13 meetri piirist. 11. jaanuaril käisime Harjumaa
meistrivõistlustel sisekergejõustikus, kus meie viimaste
aastate parimad said endavanustega rinda pista. Siim
Edvard Sinimeri sai esikoha 800 m jooksus ajaga 2.21,99
min. Lisaks uus rekord kaugushüppes 5.32 meetrit, mis andis
teise koha. Kaks hõbemedalit teenis Karl Joann Jürimaa ja
seda kuulitõukes ja kõrgushüppes. Samuti kahe medaliga
läks koju Jaano Pilder, kes sai III koha 300 m jooksus ja 60 m
tõkkejooksus. Markkus Ansip hüppas teivast 2.40 m ja sai
kaela pronksmedali. 28. jaanuaril toimus Harjumaa TV 10 II
etapp ja sel korral oli paremate sekka asja Rauno Milleril, kes
kuulitõukes saavutas III koha, Paul Theodor Ojal, kes
kõrgushüppes 1.45-ga samuti III koha sai. Tüdrukute seas
saavutas parima koha Lisanne Nurk ja seda kuulitõukes 8.62
m tulemusega. Kuue parema sekka jõudis veel Ken-Martti
Piibar ja seda teivashüppes 1.60-ga. Vabariiklikul TV 10
etapil saavutasid parima tulemuse Aigi-Elis Pihlakas ja Klaus
Laurik hüpates mõlemad üle latist, mis seatud
kõrgusele 1.26 meetrit. Kaugematest paikadest käisime
2003 sündinud lastega Rakveres Lääne-
Virumaa D-klassi meistrivõistlustel. Meie lapsed võistl
väljaspool arvestust ja osavõtule rõhudes saavutati palju isiklikke rekordeid. III veerandi viimasel
nädalal toimusid Harjumaa koolidevahelised mv sisekergejõustikus. Kui võistlus algas meile mitmete
kohtadega auhinna kohtadest veidi tagapool, siis päeva edenedes meie paremad ka

. Siim Edvard Sinimeri saavutas III koha 1000m jooksus ajaga 3.04, min, Lisanne Nurk
uue isikliku rekordiga kuulitõukes 9.09 m III koha. Rauno Miller oli samuti kolmandal kohal ja seda
kuulitõukes, kui 4-kilose raudmuna saatis 10.19 m peale. Kui suured lootused olid Aigi-Elis Pihlaka ja
Lisanna Jürimaa peal, kes kooli võistluste tulemuste järgi olid selged favoriidid
kõrgushüppes, kuid jäid medalita, kohad 5. ja 6. koht. Kaugushüppes tegi kõrgushüppe
ebaõnnestumise kuhjaga tasa ja saavutas esikoha 4.12 m tulemusega kuni 5. klassi
tüdrukute seas. Kindlasti vääri ära mainimist Jaano Pilderi head tulemused kaugushüppes 4.53 m
ja 60 m jooksus suurepärane 8,66 sek. Hea võistluse tegi ka Klaus Laurik, kes saavutas 5. koha
kõrgushüppes tulemusega 1.26 meetrit. Heas hoos oli 9. klassi õpilane Laura Männaste, kes oma
trumpal kõrgushüppes kordas isiklikku rekordit 1.35 meetrit ja kaugushüppes suutis parimal katsel
4.1 meetrit – mõlemal alal tagas see koha esimese kaheksa hulgas. Paul Theodor Oja oli lähedal 1.50
m kõrguse alistamisele, mis taganuks ka koha paremate seas. Üleüldse näitas meie 38 kaasas olnud
last end heast küljest ja põhikoolide seas

hõbemedalile

kõrgushüppes

-2005 aastal
esid

listest said
medalid kaela 05

sisekergejõustiku

Lisanna Jürimaa
vad

al
9

tulime esimeseks.

LK. 5

Võistluskalender IV veerand ja
suv

il
el

29. märts
9. aprill
16. aprill
29. aprill

8. mai
14. mai

22. mai

27. mai

31. mai

4. juuni
8. juuni
11. – 12. juuni
13-15. juuni
9. juuli
23. august

26.-27. august

vabariiklik TV 10 III etapp Tartus
Niidupargi heitjate I etapp Pärnus

Niidupargi heitjate II etapp Pärnus
Harjumaa koolide murdmaa-

teatejooksu mv Kolgakülas
Heategevuslik teatejooks

noorte heitjate seeriavõistluse I etapp
Tallinnas

Harju TV 10 OS III etapp Kosel

Uno Palu meis t r ivõ is t lus te
karikavõistlused Tallinnas

TV 10 OS III etapp Rakveres
2. juuni Ääsmäe PK MV kergejõustikus Laagri
kooli staadionil

TV 10 OS Harju finaal Kuusalus
Harjumaa mv kergejõustikus Kosel

TV 10 OS finaal Karksi-Nuias
YouthAthletic Games Helsingis

EestiA ja B klassi mv Võrus
18. väikelaste kergejõustikupäev

Rakveres
25. Rukkilillemängud Tallinnas
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LOODUSKAITSETEEMALINE RÄNDNÄITUS

J
aanuaris 2014 oli meie koolis võimalik nädala jooksul
tutvuda Keskkonnaministeeriumi lood skaitseteemalise
rändnäitusega. Näitus oli päris suur ja meil oli hea
võimalus see paigutada Noortekeskuse ruumidesse, kus

seda said külastada kooliõpilased, lasteaialapsed ja ka
külaelanikud. Rändnäitus „Hoia, mida armastad!" oli
pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale. Näituse
eesmärgiks oli pöörata tähelepanu meie looduse
mitmekesisusele ja kaitsele. Näitus koosnes Eesti
looduskaitset tutvustavatest vibustendidest (10 stendi,
alateemadeks: milleks loodust kaitsta, mida ja keda ja kuidas
looduses kaitsta, kuidas looduses käituda jne) ja kuuest
mängulisest eksponaadist, mille abil sai näiteks otsida loomakodusid, aidata loomi neid varitsevatest
ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale, mängida looduskaitseteemalist
põrandamängu. Õpilased külastasid näitust loodusainete tundide raames ja usun, et see oli hea
vaheldus igapäevatundidele ja meeleolukas võimalus oma silmaringi laiendada.

u

TERE KEVAD, 2014
5. ja 6. kl õpilased osalevad sel kevadel üleriigilises Tere,
kevad! 2014 projektis, mille eesmärk on lähendada lapsi
loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike,
õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning
jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast
keskkonnast.
Kevadiste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased
kevade saabumisest ja muutustest märku andvaid
kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud,
esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes
osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja, et teha
kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik
loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid kogu
Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja pannakse liikide
esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev. Kogutud andmed lisatakse osalejate poolt

veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt
kõigile kättesaadavad. Andmeid väljastatakse
andmebaasist sõltuvalt päringust kas andmetabelitena
võ i an imeer i tud kaar t idena, mis nä i tavad
kevadekuulutajate ilmumist Eesti eri paigus.
Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik)
osa võtta veel mitmetest lisategevustest – luuletada,
joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada
oma muljeid loodusvaatlustest f o rumisse.
M e i e j a t e i s t e t u l e m u s i s a a t e j ä l g i d a :
http://tere.kevad.edu.ee/

o

Foto : Anette näitab üht kevadekuulutajat-
karikseent

d
, Laura-Liisa pildistatud sarapuu.

Räpina Aianduskool saatis sõbrapäevaks kõigile soovijatele üle Eesti
"töökomplekti"- 4 tomatitaime ja kahte sorti väetise: tavalise ja mahe.
Tomateid asus kasvatama 786 rühma. Meie koolis on tomatikomplektid
kasvamas kolmes erinevas klassiruumis- 2.klassis, pikapäevarühmas ja
loodusainete klassis. Iga töökomplekti kohta täidame tabelit, kuhu
märgime mõõtmistulemused ja olulised pidepunktid tomatitaimede
arengus, nt õiepungade teke, esimese õie puhkemine. Projekti
eesmärgiks on ühiselt kasvatada, väetada, mõõta, vaadelda, võrrelda ja
jagada tulemusi. Peaauhinnaks on kõigile osavatele tomatikasvatajatele
maikuus kollased ja punased tomatiampsud. Huvi korral saate projekti jälgida:
http://tomatiprojekt.aianduskool.ee/

Sõbrapäeva tomatiprojekt
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27. märts
27. märts
27. märts
28. märts

29. märts
31. märts

31. märts

3. aprill

3. aprill

5. aprill
7. aprill
9. aprill
12.aprill

14. aprill

16. aprill
17. aprill

20.-23. aprill

23. aprill

24. aprill

25. aprill
26. aprill

26. aprill
28. aprill

29. aprill

Aprill

5. mai
8. mai

8.-9.mai
12. mai
13. mai
14. mai

14. mai

15. mai
16. mai

20. mai
21. mai
22. mai
27. mai

28. mai

28. mai
28.-29. mai

30. mai
30. mai
30.-31. mai

31. mai
Mai
Mai

1. juuni
2. juuni

2. juuni

4. juuni
5. juuni

6. juuni
8. juuni

11. juuni
11.-12. juuni
13.-15. juuni
14. juuni
9. juuli

18.-28. aug

23. august

26.-27. august

Matemaatikavõistlus KÄNGURU
Ääsmäe kooli Laululaps
VI Bioloogia õpikoda  8.-9. kl.
7. klassi õpilastele loovtööde

teemade tutvustamine
TV 10 OS vabariigi III etapp
Üldlaulu- ja tantsupeo tantsijate II

eelvoor ülevaatus
9 . k l a s s k ü l a s t a b K e i l a

Karjäärikeskust
8. klassiga Premiasse (reaalainete

propageerimiseks)
Tähelepanu, Start PF Viljandis,

lapsi 1.-5. klass
Saue valla Laululaps 2014
Tervisepäev
Niidupargi heitjate I etapp Pärnus
Stokkeri Meistrivõistlused 2014

5.-9. klasside õpilastele EHITA HÜPPAV
MONSTER TRUCK !

Infopäev eelkoolirühma
lastevanematele  18.00

Niidupargi heitjate II etapp Pärnus
Kõnekäändude ja mõistatuste päev

2.-3. klassile Kiili Koolis
9. klassi lõpuekskursioon

Peterburgi
8. klassi üleminekueksam, algus

kell 10.00
6.-7. klassi vene keele võõrkeelena

olümpiaad
Moepäev
Tähelepanu, Start finaal Paides

(kui edasi pääseme PF-st), lapsi 1.-5. klass
Saue valla Jüriööjooks
Laulupeo II peaproov - 10.00

Keilas
Harjumaa koolide

murdmaateatejooksu mv Kolgakülas 2.-9. kl
Geograafia kolmas teemapäev (8.

kl) Kiili koolis
Ilmub koolileht
Heategevuslik teatejooks 1.-9.

klass
8. klass kultuuripealinnas Riia
Emadepäev
6. klassi tasemetöö eesti keeles
Noorte heitjate seeriavõistluse I

etapp
3. klassi tasemetöö eesti keeles

6. klassi tasemetöö matemaatikas
Metallitöö projektipäev Laagri

koolis 7.-9. kl.poisid  (võtmenagi)
3. klassi tasemetöö matemaatikas
6. klassi tasemetöö (muu aine)
Harju TV 10 OS III-IV etapp
Uno Palu meistrivõistluste

karikavõistlused Tallinnas 2.-7. kl
Uno Palu meistrivõistluste

karikavõistlused Tallinnas II päev 2.-7. kl
9. klassi viimane koolikell
Harjumaa "Kaitse end ja aita teist"

ohutuslaager  (KEAT) 6. kl
Pikapäevarühma piknik
9. klassi loovtööde kaitsmine
Tallinna Võimlemispeo proovid

Tallinnas
TV 10 OS IV etapp Rakveres
Jalgratturi liikluseksam
Jalgratturite võistlussari Vigurvänt

2014 maakondlik voor
Tallinna Võimlemispidu
Ääsmäe kooli spordipäev Laagris

1.-8. klass
Põhikooli  eesti keele ja kirjanduse

eksam
TV 10 OS Harju finaal Kuusalus
Üleminekuklasside aktus, õpilaste

tunnustamine
Põhikooli  matemaatika eksam
Harjumaa mv kergejõustikus

Kosel
Põhikooli valikeksam
TV 10 OS finaal Karksi-Nuias
Youth Athletic Games Helsingis
Põhikooli lõpetamine kell 13.00

Eesti A ja B klassi mv
kergejõustikus Võrus

Rahvatantsijate kontsertreis
Austriasse

18. väikelaste kergejõustikupäev
Rakveres

25. Rukkilillemängud
Tallinnas

Ürituste kalender 4. õppeveerandil ja suvel
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ÄÄSMÄE HÄÄLE UUS NUMBER
ilmub juba maikuus!

HOOLIME OMA TERVISEST KOOS!

Tule ÄÄSMÄE TERVISEPÄEVALE 7.aprillil 2014 kell 11:00-13:30
RAAMATUKOGU FUAJEES.

Tähistame ülemaailmset tervisepäeva!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid mõõdavad vererõhku, veresuhkrut,
KMI, kontrollivad silmi (NB! Ei kirjuta prille), seksuaaltervise infonurk,

terviseedendajad.
Füsioterapeut REIO VILIPUU nõustab turseprobleemide korral ning

aitab leida õiged tugisukad.
Võimalik osta erinevaid tervisetooteid ja mett.

Olete kõik oodatud!
Üritus on tasuta.


