
 

MOESHOW ÄÄSMÄE KOOLIS Täna Ääsmäe Hääles 

Reedel, 25. aprillil toimus meie kooli aulas moepäev. Osalejateks 
olid õpilaste võistkonnad, kuhu kuulus kaks kostüümide tutvustajat 
ning neli kostüümide kandjat. 

Igal klassil oli teema, mis määras, milliseid riideid nad esitlema 
peavad. 

1. klassi teema oli ametid. Nemad tutvustasid erinevates riietustes 
politseinikke. 

2. klassis olid pensionärid. Neil oli ka väga huvitav esitlus. Nad 
tantsisid ning olid muidu lahedad. 

2. klass (esiplaanil) ootab oma järge. ↓ 

 

3. klassi teema oli 1950ndad. Kolmandikud olid teinud kaks 
võistkonda ning tutvustasid sellele ajale omapäraseid riideid ning 
moode. 

4. klassi õpilased olid superkangelased. Publik sai näha nii 
Ämblikmeest, Kassnaist, Elastiknaist kui ka täiesti uut kangelast 
nimega Fantastiline Sefiir. 

5. klass oli keskkonnasõbralik ehk nende teema oli taaskasutus. Ka 
viiendikud olid teinud kaks võistkonda, kes tutvustasid nii 
kommipaberitest tehtud seelikut, ajalehtedest põimitud väga 
omapärast kleiti, väga huvitavaid kastidest riided kui ka 
ajaleheribadest kõrvarõngaid. (Jätkub lk 2) 

Lk 1-2 Moeshow Ääsmäe koolis 

LK 3 Igapäevased koolimured ja –rõõmud: 

- 8. klassi üleminekueksam 

- Tasemetööd 

- Esimesed kehalise kasvatuse tunnid õues 

- Känguru võistlus 

- Aprillinali 

Lk 4 Tantsupeo ülevaatus Viimsis 

Lk 4 Ettelaulmine Keilas 

- Ääsmäe lapsed lähevad laulu- ja 
tantsupeole! 

Lk 5 Laululapse võistlused sellel kevadel 

Lk 5 Ääsmäe õpilased bioloogia õpikojas 

Lk 6 9. klass Sankt-Peterburgis 

Lk 7 Talgud Ääsmäel 

Lk 7 Õpetaja Anu Ariste konverentsil 
Inglismaal 

Lk 8 Sündmused ja ettevõtmised IV 
õppeveerandil ja suvel 

Emadepäevakontsert toimub 
12. mail Ääsmäe kooli aulas. 
Algus on kell 17.00. 
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7. klass oli täis kevadekuulutajaid. Vaatajad nägid nii rulluisutajat ja mootorratturit kui ka 
tüdrukute kevadisi riideid poiste seljas. Ei puudunud kiiver, saapad ja rulluisud ega ka 
päikeseprillid, sassis soengud ja kontsakingad. 

8. klass tutvustas meile tulevikuriietust. 
Kaheksandikud näevad tulevikku nii: poisid 
kannavad seelikut, rebane mängib Xboxi, selga 
võib kerida fooliumist rüü ning lühikesi pükse 
võib kanda väga madalal - allpool põlvi koos 
pika ja sooja mantliga. 

← Martin Krönström, Karl Joann Jürimaa, Siim 
Edward Sinimeri, Jakob Lampmann (8. klass) 

9. klassis leidus riigitegelasi, kes tutvustasid 
erinevaid poliitikute riietumisstiile. 

Osalemisvõimalus oli ka õpetajatel, kuid 
seekord nad osa ei võtnud. Loodetavasti 
järgmistel moepäevadel löövad kaasa ka nemad. 

Moepäeval oli ka žürii, kuhu kuulus õpetaja Anne Erikson, 6. klassi õpilane Grete Võrno ja 7. 
klassi õpilane Paul Theodor Oja.               

Žürii ↓ 

Võitjad olid loomulikult kõik, 
kes osalesid, kuid žürii valis 
kõigi 11 võistkonna hulgast 
kolm parimat võistkonda. 

Võitjaks osutus 2. klass, teise 
koha sai 7. klass ning 
kolmanda koha sai 3. klassi 
teine võistkond. 

Publik valis ka parimate 
kostüümide kandjad, kelleks osutusid Urmet Neem – Ämblikmees (4. kl), Kevin Raag - 
kastiülikond (5. klass), Karl Joann Jürimaa - fooliumrüü kandja (8. kl) ja Jaagup Sule - 
naljakas pensionär (2. kl). 

 

← Mees mustas: Karl Riis (9. klass) 

Õpilasesindus andis 5. klassile eriauhinna, 
sest nad olid näinud palju vaeva oma riiete 
valmistamisel. 

                               Urmet Neem (4. klass) → 

 

Minule väga meeldis moepäev ning ma 
loodan, et see saab meie kooli iga-aastaseks 
traditsiooniks. 

Egne Korol (7. klass) 
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Igapäevased koolimured ja –rõõmud Tasemetööd 

Ääsmäe Hääl kirjutab alati huvitavatest 
sündmustest, üritustest ja ekskursioonidest, mida 
meie koolipere liikmed on korraldanud ja millest 
osa võtnud. Selle juures jääb aga tähelepanu alt 
kõrvale meie igapäevane koolielu – õppimine ja 
vahetunnid.  
Alljärgnevalt räägivad meie kooli õpilased oma 
koolitegemistest. 
 
Eksam 

23. aprillil toimus 8. klassil üleminekueksam. 
See oli kas eesti keele või matemaatika eksam. 
Kaks õpilast kümnest valisid eesti keele 
eksami ja ülejäänud kaheksa matemaatika 
eksami. 

Alguses, kui ma aulasse läksin, olin väga 
rahulik. Kui töölehed kätte sain ja kirjutama 
hakkasin, siis läksin küll natuke närvi. Kui ma 
eksamitööd tegin, tundusid asjad kerged, aga 
näiteks tuli hiljem välja, et ma olin kirjandisse 
kaks kokkuvõtet kirjutanud. 

Ma andsin kõige esimesena oma töö ära. Kui 
ma aga aulast väljas klassi poole sammusin, 
läksin pabinasse ja hakkasin muretsema, kas 
eksam läks hästi ning mis tulemuse ma saan. 

Hea oli vähemalt see, et ma kahte ei saanud! 

Heilis Mihkelsoo, 8. klass 

Tulemas on tasemetööd. Õppimise hulk aina kasvab. 
Õpetajad annavad juba lehti õppimiseks ja 
harjutamiseks. 

3. klassile on tasemetööd midagi uut, seega õpivad ja 
kordavad nad minu arvates erilise tuhinaga. 6. klassile 
pole aga tasemetööd eriti uus asi, ehk vaid see, et sellel 
aastal on tasemetöö inimeseõpetuses ja ühiskonna-
õpetuses. 

Paljud meist ei õpi tasemetööks ainult koolis vaid ka 
kodus, võttes ette õpikud ja lugedes läbi tähtsamad 
osad ning õppides pähe mõisted.  

Loodan, et kõik tasemetööd lähevad hästi! 

Kristina Mellik, 6. klass 

Esimesed kehalise tunnid õues 

21. aprillil oli meil sel kevadel esimene kord kehalise 
kasvatuse tund õues. Oli soe ja hea päev, tundus olema 
peaaegu 250 sooja. Tunnis jooksime 2,2 kilomeetrit. 
Algul oli see väga tüütu, sest ei viitsinud joosta ja ilm 
oli palav ka. Siis harjusime ära ja läks paremaks. 

24. aprillil oli meil jälle tund õues. Aga kuna kehaline 
oli seekord esimene tund, siis oli palju külmem kui 
eelmises tunnis. Minul olid jalas lühikesed püksid ja 
mul oli päris jahe. Seekord jooksime ka – kolm 
koolimaja ringi. Peale seda enam külm ei olnud. 

Markkus Ansip, 6. klass 

 
Känguru võistlus 
"Känguru" on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu 
populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased neljas vanuserühmas 3-10 klassini, kui kool on avaldanud 
eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 minutit. 
Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt.  

 

Selle aasta 27. märtsil toimunud võistlusel osales 17594 õpilast 377-st koolist. Ääsmäe kooli õpilased 
esinesid seal väga edukalt: Pre-ekolieride vanuserühmas sai näiteks Priidik Kiilberg (2. klass) 155. ja Jaagup 
Sule (2. klass) 360. koha 3976 osaleja hulgas, Ekolieride vanuserühmas Kalli Puhm (3. klass) 1145. ja 
Violette Tahk (4. klass) 1213. koha 4576 osaleja hulgas, Benjaminide vanuserühmas Alice Vaiknurme (6. 
klass) ja Lisanna Jürimaa (5. klass) mõlemad 541. koha 3994 osaleja hulgas ning Kadettide vanuserühmas 
Siim Edward Sinimeri (8. klass) 1132. koha ja Karl Joann Jürimaa 1384. koha 3054 osaleja hulgas. 

 

Aprillinali 
Me vahetasime 2. klassiga klassiruumid ära. Neil oli seega meie matemaatikatund ja meil nende eesti keele 
tund. Meie lahendasime 2. klassi eesti keele töölehti. Lahe oli! 
See nali meeldis meile väga ja siis me püüdsime seda veel teha. Üritasime ja üritasime, aga õpetajad olid 
juba kõik asjast teada saanud ja meil ei õnnestunud enam. Ma arvan, et järgmisel aastal võiks seda nalja 
uuesti teha. Loodetavasti on õpetajad selleks ajaks juba ära unustanud! 

Elena-Kairi Mets, 5. klass 
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Tantsupeo ülevaatus Viimsis Ettelaulmine Keilas 
Käesoleva aasta suvel, 4.-6. juulil toimub taaskord laulu- ja 
tantsupidu. Muidugi tähendab tulev pidu seda, et kogu Eesti, 
eriti kõik laulukoorid, pilliorkestrid ja tantsurühmad on 
juba pikemat aega peoks valmistunud. Aga peole 
pääsemiseks on vaja edukalt esineda ülevaatustel. 31. 
märtsil käisid ülevaatusel Ääsmäe Põhikooli rahvatantsijad. 

31. märtsil käisime me Viimsi koolis tantsupeo ülevaatusel. 
Esimesel tunnil tegime koolis aulas proovi ja siis läksime 
tundidesse. Kuuendal tunnil läksime riietuma. Varsti tuli 
buss ja me sõitsime Viimsi kooli.    

Viimsis pidime tantsima kolme tantsu. Kokku oli Viimsi 
kooli saalis üheksa gruppi, kes tantsisid samasid tantse mis 
meie. 

Tagasi Ääsmäele sõitsime umbes kell kaheksa õhtul.  

Seda, kas me saame tantsupeole või mitte, saame me teada 
8. mail. 

Alice Vaiknurme, 6. klass 

Ülevaatus oli väga lahe. Meiega olid kaasa õpetaja Piret 
Kunts ja väikestega veel ka õpetaja Helene Arula. Meie 
rühmas olid Ääsmäe Põhikooli 4.-7. klassi rahvatantsijad ja 
lisaks veel kaks Turba rahvatantsurühma poissi.  

Õnneks läks meil väga hästi ja minu arvates on meil väga 
suur võimalus saada tantsupeole. 

Keity Kannel, 5. klass 

Ääsmäe kooli mudilaskoor käis oma 
lauluoskust näitamas 28. aprillil Keilas. 
Toimus suur „ettelaulmine“, kus vaadati 
üle laulupeole pürgivate kooride laulu- ja 
esinemisoskus. 

Hommikul, enne Keilasse sõitmist, toimus 
loomulikult proov ka Ääsmäe kooli aulas. 
Seejärel sõideti Keilasse, kus kell  kümme 
algas mudilas-kooride ettelaulmine. 

Ääsmäe mudilaskoor sai ettelaulmisel 
väga-väga kiita! 

Ääsmäe laululapsed olid õpetaja Linda 
Kardnaga koos hoolega laule õppinud ja 
harjutanud, kooli aktustel ja kontserditel on 
samuti neid laule kuulda olnud 
(meenutame Eesti Vabariigi 96. aastapäeva 
aktuselt näiteks laulu „Minu isamaa“, mis 
kõigile kuulajatele väga meeldis). 

Õpetaja Linda Kardna ütles ettelaulmise 
kohta nii: „Lapsed olid väga tublid ja 
võtsid end kokku. Nad said aru, et on vaja 
teha tööd selleks, et tulemus oleks. Kõige 
taga on suur töö. Ilma tööta ei tule midagi.“ 

õpetaja Terttu-Triin Tomusk 

 

KÕIK ÄÄSMÄE KOOLI LAULU- JA TANTSUPEOLE KANDIDEERINUD 
RÜHMAD PÄÄSESID PEOLE! 

Laulu- ja tantsupeole on minemas:  
õpetaja Piret Kuntsi rahvatantsijad - 2.-3. klassi segarühm (said ülevaatusel 8,6 punkti 10st)  

ja  5.-6. klassi segarühm (said ülevaatusel 8,68 punkti 10st); 
õpetaja Linda Kardna mudilaskoor (said ettelaulmisel 7,9 punkti 10st). 
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LAULULAPSE VÕISTLUSED SELLEL KEVADEL 

Aprillis toimusid taas iga-aastased lauluvõistlused: Saue valla Laululaps ja Harjumaa Laululaps. 
Võistlus Saue valla Laululaps toimus sel aastal meie oma, Ääsmäe koolis.  Sellele võistlusele 
eelnes aga Ääsmäe koolisisene eelvoor.  

27. märtsil kogunesid meie kooli aulasse solistid. Kontsert-võistlus algas õhtul kell viis. 
Pealtvaatajateks olid esinejad ise ning huvilised lapsevanemad ja õpetajad. Ürituse korraldasd 
muusikaõpetaja Linda Kardna ja huvijuht (ning rahvatantsu- ja 
matemaatikaõpetaja) Piret Kunts. Ürituse käigus kuulati ära 
suurele võistlusele pürgijad ning hinnati nende laulu- ja 
esinemisokust. Ja ka seda, kas laulusõnad ja -viis selged olid. See 
oli hea võimalus noortele esinejele end proovile panna enne 5. 
aprillil toimunud Saue valla Laululapse võistlust. 

Võistlusel Saue valla Laululaps, mis toimus 5. aprillil, osalesid 
õpetaja Linda Kardna õpilased tublilt ja andsid oma parima. 

Võistlusel Harjumaa Laululaps, mis toimus 25.-26. aprillil Kehra 
Gümnaasiumis, esinesid edukalt õpetaja Linda Kardna väikesed 
lauljad: 3-4aastaste vanuserühmas sai esikoha Kaira Kiilberg, 5-6- 
aastaste vanusegrupis sai aga Oskar Kiilberg ETV eriauhinna. 

Harjumaa Laululaps on iga-aastane lauluvõistlus, mille käigus 
hinnatakse noorte lauljate esinemist kuues vanusegrupis: 3-4aastased, 
5-6aastased, 7-9aastased, 10-12aastased, 13-16aastased ja 16-
18aastased. Lisaks antakse välja mitmeid eripreemiad, nt sel aastal anti välja ETV eripreemia ja 
eriauhind, Sandra Nurmsalu eripreemia, Kaarel Orumägi eripreemia ja Sirje Medell´i eripreemia (st ka 
žürii liikmed annavad oma eripreemiaid). 

Lisaks valitakse Harjumaal Laululapse võistluse käigus   välja need lauljad, kes lähevad Harjumaalt 
võistlema lauluvõistlusele Laulukarusell 2014.   

Sel aastal meie koolist suurtele lauluvõistlustele küll keegi välja ei jõudnud, kuid järgmisel aastal 
on ju uued võistlused ja uued võimalused! Ning mis muidugi kõige tähtsam – laulupeole Äääsmäe 
kooli õpilased said! 

Õpetaja Terttu-Triin Tomusk 

Ääsmäe õpilased bioloogia õpikojas 

Bioloogia õpikoda on 9. klassile ning gümnaasiumiõpilastele mõeldud eksperimentidel põhinev 
loenguteseeria, mida annavad Tartu Ülikooli Teaduskooli magistri- ja doktoriõppe tudengid. 4-
tunnised loengud toimuvad 8 korda õppeaastas üle terve Eesti erinevates koolides. Meie kool käis 
Kohila Gümnaasiumis. 

Loenguid peeti iga kord erinevatel teemadel, sellel aastal räägiti taimedest, loomadest, inimesest, 
toitumisest, molekulaarbioloogiast, mikrobioloogiast ning keskkonnast. 

Oli nii huvitamaid kui ka igavamaid loenguid, kuid enamasti siiski põnevad. Katseid oli palju, 
kuid kõige paremini jäi mulle ja Anettele meelde DNA eraldamine maasikast. 

Soovitan kõigile, kellele võimalus avaneb, minna kuulama. 

Sandra Smirnova, 8. klass 
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9. klass Sankt-Peterburgis 

Aprilli lõpus, täpsemalt 20.-23. aprillil, käis 9. klass koos oma klassijuhataja Piret Tilloga 
Sankt-Peterburgis lõpuekskursioonil. Juba esimesel kohtumisel giidiga sai selgeks, et 
ekskursioon tuleb äärmiselt tihe ja inforohke. Ja seda see reis ka oli! 

Sõit algas varahommikul. Esimese päeva kavasse kuulus piiriületus Narva juures. Mõlemal 
korral – nii sõites kui tagasi tulles – vedas reisiseltskonnal väga sellega, et polnud vaja 
reisikotte bussist välja ülevaatusele viia. Nagu ütles õpetaja Piret Tillo: „Ju me siis olime 

nii usaldusväärsete nägudega.“ 

Edasi sõideti mere poole. Teele jäi Menšikovi palee 
külastus Lomonossovi linnas. Kunagi kandis see linn 
nime Oranienbaum – nii nimetas Venemaa keisri 
Peeter I lähedane sõber ja võitluskaaslane vürst 
Menšikov oma paleekompleksi, mille ta 18. sajandi 
alguses Ingerimaale rajada lasi.  

← Osa Menšikovi paleest 

Seejärel sõideti edasi läbi merealuse tunneli Kotlini saarele. Meile on see koht ilmselt 
rohkem tuntud selle kaudu, et saarel asub Kroonlinn, Lydia Koidula kunagine elukoht. 
Kroonlinn on algselt rajatud merekindlusena Sankt-Peterburgi kaitseks.  

Pärast Kroonlinna külastust sõideti edasi Sankt-Peterburgi. Kõige alustuseks toimus 
bussiekskursioon. Läbi bussiakna linnaga tutvumine ei ole küll nii vahetu kogemus kui 

seda omal jalal tegemine, kuid ülevaate Venemaa kunagisest 
pealinnast andis see hea ja mitmekülgse. Nagu igas linnas, on ka 
Sankt-Peterburgis oma esindustänavad – ja on ka need, mis nii 
väga esinduslikud ei ole. 

Peatuskohaks oli hostel Graffiti. Koht oli kena ja puhas, asukoht 
aga väga hea – Ligovsky prospektil, suhteliselt Nevski (Neeva) 
prospekti lähedal. Aknast välja hoovi poole vaadates oli pilt aga 
ausalt üsna Tallinna vanalinna tagahoovi moodi. 

← Hostel Garffiti 

Järgnevad kaks päeva olid pühendatud tutvumisele Sankt-Peterburgi ja selle vaatamis-
väärsustega. Jäi küll selline tunne, et ilmselt pole linnas ühtegi vaatamist väärivat kohta, 
mida ei oleks külastatud: Kaasani katedraal, Peeter-Pauli kindlus, ristleja Aurora (mille 
kahuripauk tähistas 1917. aasta oktoobris enamlaste riigipöörde algust Venemaal), Iisaku 
katedraal, Jaani kirik, Ermitaaž, Võidukaar, laevaekskursioon Neeval… 

Neljandal päeval sõideti Tsarskoe Selosse ja tutvuti sealsete aaretega. Pärastlõunal algas 
tagasisõit kodumaale. Koju jõuti üpris hilja. Seda oli näha ka järgmisel päeval koolis: nii 
mõnedki pingid 9. klassi klassiruumis ei oodanudki ära oma tavalist kasutajat. Aga 
reisimälestused on suurepärased!  
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Talgud Ääsmäel 

Laupäeval, 3. mail andis Ääsmäe küla 
rahvas oma panuse üle-Eestilisse 
korrastuskampaaniasse „Teeme ära!“ 
üritusega „Ääsmäe spordiplatsid 
korda!“ Talgute eesmärk oli 
parandada spordi tegemise võimalusi 
Ääsmäel.  

← Talgud algavad: Ääsmäe Põhikooli 
direktor Jaanus Kallion jagab 
talgulistele tööülesandeid. 

Hoolimata hirmutavast ilma-
ennustusest oli laupäeva hommik 
päikeseline ja võrdlemisi (mai alguse 

jaoks) soe. Ennelõunat tõusid aga taevasse ähvardavad tumedad pilved ning tuli maha ka 
vihmasahmaks, mis talgulised märjaks kastis. Sellest ei lastud siiski tujul langeda ning plaanitu sai 
suures osas tehtud.  

Talgute käigus puhastati spordiplatsid prügist, puhastati jalgpalliväljaku äär võsast, värviti üle 
rularamp, täideti uuesti kaugushüppekast ning tehti veel palju muudki vajalikku. 

Päev läks edukalt ning kõigil osalejatel oli võimalik koju minna teadmisega, et on andnud oma panuse 
ühisesse tegemisse, mis kodukoha paremaks ja kaunimaks muudab. 

Edu ning jõudu talgute korraldajatele ja neist osavõtjatele. Järgmiste ühiste tegemisteni! 

 

Õpetaja Anu Ariste Inglismaal IATEFLi aastakonverentsil 

 2.-5. aprillil toimus Inglismaal Harrogate´s 
IATEFL aastakonverents. IATEFL on 
rahvusvaheline inglise keele õpetajate 
konverents. Lühend  IATEFL tähendab: 
International Association of Teachers of English 
as  a Foreign Language (Linking, developing and 
supporting English Language Teaching 
professionals worldwide). 

Konverentsil oli rohkem kui 2500 osalejat sajast 
riigist üle kogu maailma (kõik kontinendid olid 
esindatud). 

↑Konverentsi „general session“ 5. aprillil 

Konverentsil oli viis väga head peaesinejat ja huvitavad töötoad, mida oli paarisaja ringis, nii et 
raske oli valikut teha, millistes osaleda. 

Mulle oli see esimene kogemus osaleda nii suurel konverentsil (ilmselt ongi tegemist kõige 
suurema ja parima inglise keele õpetajate konverentsiga üldse). Konverents andis mulle  palju 
huvitavaid kontakte üle maailma, võimaluse vahetada kogemusi ja  õppida teistelt ning 
teadvustada, mis toimub inglise keele õpetamise alal  mujal maailmas. 

Õpetaja Anu Ariste 
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SÜNDMUSED JA ETTEVÕTMISED  IV ÕPPEVEERANDIL JA SUVEL 
8. mai: 1.-9. klass, heategevuslik teatejooks  

10.-11. mai: 8. klass, kultuuripealinn Riia 

12. mai: Emadepäeva kontsert (algus kell 
17.00 Ääsmäe koolis) 

13. mai: 6. klass, tasemetöö eesti keeles 

14. mai: Noorte heitjate seeriavõistluse I etapp 

14. mai: 3. klass, tasemetöö eesti keeles 

20. mai: 6. klass, tasemetöö matemaatikas 

15. mai: 7.-8. klass, õppekäik Rabivere rappa 

16. mai: 7.-9. klass, poistel metallitöö 
projektipäev Laagri koolis  

20. mai: 3. klass, tasemetöö matemaatikas 

22. mai: 6. klass, tasemetöö inimese- ja 
ühiskonnaõpetuses 

22. mai: Harju TV 10 OS III-IV etapp 

 

27. mai: 2.-7. klass, Uno Palu meistrivõistluste 
karikavõistlused Tallinnas 

28. mai: 3. klass, RMK loodusõppeprogrammi 
„Soode salapära“ raames õppekäik Kakerdaja 
rabasse 

28. mai: 9. klass, viimane koolikell 

28.-29. mai: 6. klass, Harjumaa „Kaitse end ja 
aita teist“ ohutuslaager (KEAT)  

29. mai: 2. klass, ekskursioon Naissaarele 

29. mai Põhikoolide karikavõistlus 
kergejõustikus 

30. mai pikapäevarühma piknik 

30. mai: 4.-5. ja 7. klass, ekskursioon 
Naissaarele 

30.-31. mai: Tallinna Võimlemispeo proovid 
Tallinnas 

31. mai: TV 10 OS IV etapp Rakveres 

Mai: Jalgratturite liikluseksam 

Mai: Jalgratturite võistlussari Vigurvänt 2014 
maakondlik voor  

1. juuni: Tallinna Võimlemispidu 

2. juuni: 1.-8. klass, Ääsmäe spordipäev Laagris  

2. juuni: 9. klass, põhikooli eesti keele ja kirjanduse 
eksam 

4. juuni: TV 10 OS Harju finaal Kuusalus 

5. juuni: 1.-8. klass, kooliaasta lõpuüritus Ääsmäe 
koolis 

6. juuni: 9. klass, põhikooli matemaatikaeksam 

8. juuni: Harjumaa mv kergejõustikus Kosel 

11. juuni põhikooli valikaine eksam 

11.-12. juuni: TV 10 OS finaal Karksi-Nuias 

13.-15. juuni: Youth Athletic Games Helsingis 

 

14. juuni: 9. klass, Ääsmäe Põhikooli lõpuaktus, 
aktuse algus on kell 13.00 

9. juuli: Eesti A ja B klassi mv kergejõustikus Võrus 

18.-28. juuli: Rahvatantsijate kontsertreis Austriasse 

23. august: 18. väikelaste kergejõustikupäev 
Rakveres 

25.-28. august: 8.-9. klass, õppereis Taani 

26.-27. august: 25. Rukkilillemängud Tallinnas 

 


